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Sammanfattning 
  
Syftet med denna fallstudie var att ta reda på hur server-side-utvecklares och client-side-
utvecklares åsikter inom organisationen AB Svenska Spel skilde sig åt i uppfattningen av 
begreppen pålitlighet och tillgänglighet. Vidare undersöktes om det var möjligt att se om 
detta hade haft någon påverkan på arkitekturen av organisationens bakomliggande 
distribuerade delsystem “Mina Spel”. Begreppen från CAP-teoremet gällande hur 
prioriteringar måste ske inom ett distribuerat system har agerat som teoretisk grund i studien. 
Studien utgick från det interpretivistiska forskningsparadigmet och empirin genomfördes i 
form av semistrukturerade intervjuer av personer från de två olika perspektiven. Arbetet 
visade att pålitlighet uppfattades av båda undersökta parter på liknande vis, men i 
uppfattningen av tillgänglighet fanns vissa skillnader mellan de två intressentgrupperna. Det 
framkom dock att det inte med säkerhet går att avgöra om dessa har haft direkt påverkan på 
systemets arkitektur.   
  
Nyckelord: Svenska Spel, Delsystem, Pålitlighet, Tillgänglighet, CAP-teoremet.  
 



Abstract 
  
The purpose of this study is to investigate whether the two stakeholders, server-side 
developers and client-side developers, perceived the two concepts reliability and availability 
differently. The study aimed to detect if any differences in the perception existed between the 
two groups of developers and if it was possible to detect if these differences had any impact 
on the subsystem “Mina Spel”. The study was executed through a case study within the 
organisation AB Svenska Spel. The terms of the CAP theorem, on prioritizing within a 
distributed system acted as the theoretical basis in the study. The study was based on the 
interpretative research paradigm and empirical evidence was conducted in the form of semi-
structured interviews with people from the two different perspectives. The result of the 
empirical data showed that though the two stakeholders perceived the term reliability in a 
similar way, some differences emerged within the perception of the term availability. 
However, from the basis of the collected data, these differences could not prove to have had 
an impact on the architecture of the subsystem “Mina Spel”.  
  
Keywords: Svenska Spel, Subsystem, Reliability, Availability, CAP-theorem. 
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1. Inledning 

 
I denna del av uppsatsen beskrivs ämnets och den valda organisationens bakgrund. Kapitlet 
börjar med beskrivning av varje intressent som har undersökts, därefter följer 
problemformulering och syfte samt forskningsfrågor för arbetet. Till sist beskrivs 
avgränsningar samt målgruppen för arbetet.  
 
 
1.1 Svenska Spel 
 
AB Svenska Spel är ett statligt ägt företag med rötter från 1896. Sin nuvarande form fick de 
1997 i samband med att företaget AB Tipstjänst och Tipslotteriet AB gick samman till ett 
gemensamt bolag. Svenska Spel ingår i en exklusiv skara av bolag som har tillstånd av 
regeringen att bedriva lotterier och spel för allmänheten i Sverige. Företaget har dessutom 
tillstånd att bedriva spel med hjälp av elektromagnetiska vågor enligt LotteriLagen paragraf 
21, något som utnyttjas av företaget som bedriver både spel och lotterier på nätet och har 
gjort detta sedan 1999. (AB Svenska Spel, 2017) 
 
Svenska Spel bedriver idag en mängd olika spel och nästan alla dessa är tillgängliga på deras 
två egenutvecklade klienter i form av en hemsida och en app. Klienterna är kopplade till 
Svenska Spels distribuerade server-side-arkitektur med flera olika delsystem som har hand 
om olika funktioner. Distribueringen av systemet innebär att flera olika datorer arbetar 
tillsammans inom samma nätverk för att bedriva den verksamhet som Svenska Spel utför. 
Kommunikationen mellan datorer sker enbart genom meddelanden, vilket också är 
definitionen av ett distribuerat system som beskrivs i boken Distributed Systems-Concepts 
and Designs (Coulouris, Dollimore, Kindberg och Blair 2012).  
  
Arbetets slutsats exemplifieras utifrån delsystemet som kallas “Mina Spel”. Det är detta 
delsystem som till stor del presenterar information till kunder om deras personliga uppgifter i 
Svenska Spels system. “Mina Spel” presenterar information för kunden när han eller hon 
loggar in på Svenska Spels hemsida eller applikation och kräver en viss typ av åtgärd eller 
information.  

 
Bild 1, Abstraktion av Arkitekturen och flödet av delsystemet Mina Spel.  
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Delsystemet “Mina Spel” är uppbyggt av flera olika moduler. Kopplingarna mellan dessa 
visas ovan. Bilden kan beskrivas enligt följande: 

 Längst till vänster syns ITS (Interactive Transactional System) vilket är ett 
loggförande system som för loggböcker för alla delsystem. Dessa loggböcker förs för att 
kunna övervaka driften av systemen. Med hjälp av loggböckerna ska det vara möjligt att 
dokumentera vad som har hänt och på vilket sätt. Loggböckerna samlas ihop av en Collector 
som är ett delsystem vars enda uppgift är vidarebefordran av loggböckerna till delsystemet 
Argon. Argon håller alltså alla journaler från alla journalförande delsystem. Argon är central 
inom många olika flöden i Svenska Spels system och har funktionen att kunna spela upp 
händelser likt en bandspelare. Med hjälp av Argon är det möjligt att spela upp en tidpunkt i 
historien för att kunna se hur de olika delarna i systemet såg ut just då. Argon har utvecklats 
av Svenska Spel för att kunna möjliggöra en sammanställd bild av systemprocesser under en 
viss tidpunkt. Detta är något som är eftersträvansvärt eftersom det erbjuder en spårbarhet av 
orsaker till händelser i systemet. Argon är alltså en kritisk del för att säkerställa spårbarheten i 
systemet (M, Grip, Personlig Kommunikation, 4 mars 2017). 

 
Efter Argon-modulen följer Generatorn. Det är Generatorns uppgift att producera den bild 
som efterfrågas av Argon för att lagras i en databas. Det är från denna databas som det från 
de slutliga delsystemen ges information för att läsa, skriva eller lagra informationen i den 
distribuerade databasarkitekturen Cassandra, vilken Svenska Spel använder sig av. (M, Grip, 
Personlig Kommunikation, 4 mars 2017). Cassandra är en NoSQL (Not-Only Structured 
Query Language) DBMS (DataBase Management System) som används av flera stora aktörer 
för att hantera deras information. Cassandra är en open-source, globalt distribuerad databas 
som ursprungligen skapades av Facebook. Den skapades för att kunna hantera en stor ökning 
av information hos moderna applikationer (Raul och Ruiz 2016). Det är arkitekturen hos 
Cassandra som gör att det blir ett skalbart system, vilket är att föredra vid hantering av stora 
mängder data. Samt att databasen fortfarande kan genomföra read/write requests om noder, 
inom databasen, slutar fungera (Mishra 2014). Längst till höger i bilden presenteras tre olika 
separata moduler som sköter skrivande, läsande och lagring av information. Dessa tre är i sin 
tur kopplade till klienten (M, Grip, Personlig Kommunikation, 4 mars 2017). 
 
 
1.1.1 Cassandra 
 
Cassandra är en NoSQL databas som ursprungligen skapades av Facebook, då de var i behov 
av en bättre databas som kunde hantera all information som producerades inom företaget 
(Raul och Ruiz 2016). Några av de egenskaper som denna databas har är replikation och 
partitioning. Replikation är en process där systemet underhåller ett n-antal replikat på ett 
flertal “Data Sites”, så kallade noder inom Cassandra databasen. Medan partitioning är ett 
form av schema, där data kan vara distribuerat på flertal noder samtidigt. Denna egenskap är 
något som används vid hantering av hög tillgänglighet hos data. Cassandra är även uppbyggd 
med Peer-to-Peer arkitektur. Detta betyder att varje nod inom samma kluster blir tilldelad 
samma roll, de är självständiga men fortfarande sammankopplade. Alla noder inom ett 
nätverk kan genomföra read/write requests, vilket betyder att om en nod slutar fungera 
kommer påföljande read/write requests att hanteras av andra noder inom nätverket. Detta 
betyder att det inte finns någon Single Point Of Failure inom ett Cassandra kluster. 
Cassandras arkitektur resulterar i att det blir ett skalbart system, vilket är att föredra vid 
hantering av stora mängder data (Mishra 2014). 
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Inom hantering samt val av NoSQL databas, inom en organisation, är det vanligt att CAP-
teoremet behandlas (Lourenço, Cabral, Carreiro, Vieira och Bernardino 2015). Det finns 
många olika typer av NoSQL databaser varav alla har olika prioritering gällande CAP-
teoremets aspekter. Ingen organisation kommer att ha samma behov gällande val av databaser 
(Crowther och Lake 2013). Inom prioriteringen av teoremets aspekter är det vanligt att de 
olika databaserna är konstruerade för att prioritera Availability och Partition Tolerance. Då 
Partition Tolerance är en aspekt som inte kan prioriteras bort, blir det en värdering mellan 
Consistency och Availability, där de flesta databaser väljer att prioritera Availability framför 
Consistency (Lourenço m.fl. 2015). Cassandra är en databas som har hög Availability och är 
“Eventually Consistent”. Hög Availability vilket betyder att all data måste vara tillgänglig 
med minimal latens. För att uppnå detta inom distribuerade databaser måste all data 
replikeras över ett flertal noder (Mishra 2014). “Eventually Consistent” betyder att alla noder 
kommer att uppnå konsistens på lång sikt. Alla noder kommer att uppdateras successivt under 
en viss tid (Edward och Sabharwal 2015). 
 
 
1.2 Server-side och Client-side 
 
Hos Svenska Spel sker utvecklingen av IT-system på två geografiskt skilda platser. De 
arbetar ofta med samma grundläggande system men inom två olika områden. Uppsatsen 
definierar dessa två arbetsområden som server-side och client-side, två begrepp som är 
vedertagna inom webbaserad IT-utveckling och som bygger på en server/klient arkitektur. 
Client-side har hand om det arbete som görs för att begära information från server-side och 
presentera denna till användare (Clientside, 2017, 2 maj). Server-side arbetar med att möta 
begäran som kommer från client-side samt lagring och hantering av data (NE, 2017). 
 
 
1.2.1 Server-side utveckling hos Svenska Spel 
 
Utvecklingen på server-side bedrivs av Svenska Spel på deras kontor i Solna. Det är server-
side som ansvarar för den grundläggande arkitekturen för hela systemet som Svenska Spel 
använder sig av. Denna uppsats exemplifierar eventuella slutsatser genom att beskriva 
egenskaper hos delsystemet “Mina Spel”. Detta delsystem är server-side avdelningens ansvar, 
gällande dess arkitektur för lagring och hantering av data. Det bör dock observeras att detta är 
en förenklad bild av vad anställda på server-side-avdelningen ansvarar för i stort hos Svenska 
Spel, då arbetsuppgifter och ansvarsområden för varje individ kan skilja sig från person till 
person. Uppsatsen refererar hädanefter till ovanstående definition vid användning av termen 
server-side(M, Grip, Personlig Kommunikation, 4 mars 2017). 
 
 
1.2.2 Client-side utveckling hos Svenska Spel 
 
Utvecklingen på client-side hos Svenska Spel sker på deras kontor som är baserat i Visby på 
Gotland. Utvecklingen ligger närmare kunden än server-side-utvecklingen och baserar sig i 
grunden på att utforma en grafisk presentation av informationen som skickas från server-side 
lagret i organisationen. Client-side-utvecklare får ta del av informationen från server-side 
genom gateways och utvecklar klienter till dessa gateways för att presentera det för kunden 
när denne loggar in på Svenska Spels tjänster (M, Grip, Personlig Kommunikation, 4 mars 
2017).   
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1.3 Problemformulering 
 
Clegg m.fl. (2010) anger i studien Information technology: a study of performance and the 
role of human and organizational factors, att 80-90 % av IT investeringar misslyckas att 
uppnå sina mål, på grund av faktorer som inte enbart är tekniska. Studien visar att många 
olika typer av krav skapar en svårighet att genomföra ett lyckat projekt utifrån alla 
intressenters perspektiv, när många personer är inblandade. Slutsatsen i studien kan kopplas 
till utformningen av organisationen Svenska Spels distribuerade server-side-arkitektur, 
eftersom systemet har många intressenter inom företaget, men också många användare. Att 
kunna utveckla ett lyckat IT-projekt ligger primärt i förmågan att kunna distribuera den 
kunskap som ligger inom organisationen (Newell, Tansley och Huangw 2004). 
 
Det krävs således att Svenska Spel inkluderar flera olika aktörers kunskap och därmed syn på 
systemet, för att kunna ha en fungerande och lyckad server-side-arkitektur i alla intressenters 
ögon, två av dessa intressenter inkluderar anställda på server-side och anställda på client-side. 
En konsekvens av detta blir att kompromisser måste ske om det skulle framgå att 
intressenterna i fråga har olika uppfattning om samma aspekt av systemet. Organisationen 
Svenska Spel har valt att ha en underliggande distribuerad arkitektur på sitt system. Denna 
arkitektur medför att Svenska Spel har möjlighet att skala sitt system och säkerställa 
tillgängligheten eftersom distribueringen skapar en tolerans mot att en del av systemet skulle 
gå ned. Det vill säga att en del av systemet kan sluta fungera, men resten fortsätter att vara 
tillgängligt. Skalbarheten för systemet följer av att det finns möjlighet att lägga till och ta bort 
datorer i ett distribuerat system. Slutligen är det möjligt att med hjälp av att skapa en 
effektiviserad arkitektur med bra kommunikation mellan moduler, säkerställa att systemet 
levererar sanningsenlig och uppdaterad information till användaren av systemet (Coulouris 
m.fl 2012). 
 
I samband med att en distribuerad arkitektur och en uppdelning av arbetsuppgifter mellan 
olika skilda datorer sker, uppkommer också problematiken som beskrivs av CAP-teoremet, 
nämligen att en prioritering krävs mellan teoremets aspekter: ”Consistency”, “Availability” 
och “Partition Tolerance”. CAP-teoremet visar att det inte är möjligt att ha alla dessa aspekter 
samtidigt i ett distribuerat system, utan någon av de tre aspekterna måste få en lägre prioritet 
än de övriga två (Shim 2012). Således kan tre olika kombinationer av prioriterade aspekter 
skapas: CA, CP och AP. Detta är dock en sanning med modifikation eftersom kombinationen 
CA i grunden innebär att man inte har ett distribuerat system (se kap 2.1). Därav följer att 
kompromissen som framförallt måste ske inom ett distribuerat system är den mellan 
“Consistency” (pålitlighet) och “Availability” (tillgänglighet) inom ett distribuerat system 
(CAP Theorem: Revisited, 2017-05-24).  
 
Svenska Spel har, som beskrivet i kapitel 1.2, två separata avdelningar för arbete med client-
side respektive server-side. Avdelningarna befinner sig både geografiskt och arbetsmässigt på 
olika områden. Detta medför att olika synsätt på samma begrepp för ett system med lätthet 
kan uppkomma, då försök ofta förekommer att möta kraven på systemet som kommer från 
ens egen avdelning av ett företag, snarare än att se organisationen som en helhet och utgå från 
det i sitt dagliga arbete (Hood, Wiedemann, Fichtinger och Pautz 2008). Hur ser då olika 
personer inom Svenska Spel på dessa aspekter som måste prioriteras inom systemet, samt hur 
utformas en distribuerad systemarkitektur utifrån dessa aspekter på bästa sätt? CAP-teoremet 
innebär att kompromisser krävs kring aspekterna som beskrivs ovan när det gäller 
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distribuerade system, vilket gör att problem naturligt uppkommer när avgränsningar måste 
göras. 
 
Sammanfattningsvis framgår det att en tydlig problematik uppkommer i samband med 
utformningen av arkitekturen för ett distribuerat system då flera intressenter är inblandade. 
Eftersom distribuerade IT-system förekommer överallt i dagens samhälle, i allt från webbens 
uppbyggnad till mer specifika områden, såsom system för sjukhusjournaler, är det av intresse 
att undersöka hur Svenska Spel har utformat sin arkitektur av sitt distribuerade system 
(Coulouris m.fl 2012).  
 
 
1.4 Syfte och forskningsfrågor 
 
Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur Svenska Spel i arkitekturen av sitt 
distribuerade system prioriterar begreppen som beskrivs av CAP teoremet, mot bakgrund av 
att olika intressenter inom organisationen har olika uppfattningar.  
 
Studien presenterar två olika grundläggande perspektiv på Svenska Spels system; client-side-
perspektivet och server-side-perspektivet. Under studien undersöktes vad personer med olika 
roller inom organisationen har för uppfattningar om samma begrepp, samt hur de genom 
kompromisser behandlar begreppen som beskrivs inom CAP-teoremet. I arbetet har CAP-
teoremets begrepp använts som stöd för utformning av frågor till intervjuer samt analyser av 
svaren på dessa.   
 
Studiens syfte leder till följande frågeställningar: 
● Finns det skillnader i hur anställda på server-side och client-side ser på pålitligheten 

och tillgängligheten av Svenska Spels arkitektur hos deras distribuerade system och 
vilka är dessa i så fall? 

● Är det möjligt att se om dessa eventuella skillnader haft någon påverkan på 
arkitekturen och i så fall vilken? 

 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Detta arbete är avgränsat till att endast undersöka organisationen Svenska Spel. Dessutom har 
studien avgränsats till att undersöka två kategorier av personal inom organisationen vilket gör 
att endast två perspektiv tas i beaktande när forskningsfrågorna besvaras. Anledningen till 
avgränsningarna är framförallt en strävan efter att göra studien konkret och lättförståelig 
genom att endast blanda in aspekter som är relevanta för studien, samt att endast fokusera på 
ett företag. 
 
Studiens avgränsning gör att slutsatser måste ses i kontexten av att undersökningen gjordes i 
form av en fallstudie på en organisation. Det gör att slutsatserna främst kan appliceras på 
Svenska Spel. Det bör dock observeras att det, utifrån studien, är möjligt att dra lärdomar som 
är till nytta för organisationer med liknande organisationsstrukturer och arbetssätt som 
Svenska Spel.  
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1.6 Målgrupp 
 
Uppsatsen vänder sig i första hand till personer som arbetar inom IT-utveckling i en liknande 
organisationsstruktur som den på Svenska Spel. Eftersom undersökningen har gjorts i form 
av en fallstudie, är personal på Svenska Spel de som kan dra mest nytta av studien på ett 
praktiskt plan. Dock kan studien även vända sig till personer som ämnar att fördjupa sig inom 
det berörda ämnet i allmänhet. Tekniska definitioner och begreppsförklaringar har lagts på en 
övergripande nivå på grund av denna definition av målgrupp för studien.  
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2. Teoretiskt underlag 
 
Nedan följer det teoretiska underlaget för uppsatsen. Denna del börjar med en beskrivning av 
CAP-teoremet och dess komponenter, därefter följer en begreppsdefiniering av de fyra 
centrala begreppen för studien. Sedan följer en beskrivning av de tre möjliga kombinationer 
av CAP-teoremets aspekter. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av hur CAP-teoremets 
begrepp kommer att användas inom arbetet.  
 
2.1 CAP-teoremet 
 
I början på 2000-talet introducerade Eric Brewer konceptet bakom den fundamentala 
avvägningen mellan tre aspekter hos distribuerade system: Consistency, Availability och 
Partition Tolerance. Detta kom att kallas för CAP-teoremet (Gilbert och Lynch 2012). Det 
viktiga samt problematiska med detta teorem är det endast är möjligt att prioritera två av tre 
av dessa aspekter samtidigt. En organisation måste offra ett område och prioritera vad som är 
viktigt inom deras eget system (Shim 2012). De måste överväga vilka områden som är mest 
kritiska för deras eget system och vilken av de tre aspekterna de måste offra.   
 
 
2.1.1 Consistency  
 
Den första aspekten av teoremet är Consistency (konsistent), som handlar om att alla 
användare med tillgång till den data som finns i systemet, vid efterfrågan alltid får samma 
data. (Crowther m.fl. 2013). Detta innebär att det vid efterfrågan alltid presenteras den 
senaste versionen av informationen (Pokorny 2013). Den exakta meningen bakom denna del 
av teoremet beror på vad det är för typ av system (Gilbert m.fl. 2012). Det är möjligt att 
beskriva det som att alla användare får samma data, att den är konsekvent. Utvecklare är 
tvungna att reflektera över om de kan acceptera fördröjningar eller om det är kritiskt för 
kunden att få den senaste uppdateringen av informationen som efterfrågas. 
 
 
2.1.2 Availability 
 
Den andra aspekten av teoremet är Availability (tillgänglighet). Aspekten innebär att varje 
del i nätverket som skickar en efterfrågan till en annan del i nätverket slutligen får ett svar 
tillbaka. (Gilbert m.fl. 2012) Att systemet skall vara tillgängligt och kunna tillhandahålla den 
data som användarna efterfrågar (Crowther m.fl. 2013). 
 
 
2.1.3 Partition Tolerance  
 
Den sista aspekten av teoremet är Partition Tolerance. Att ett nätverk är ”partitioned” betyder 
att exempelvis de datorer som är kopplade till nätverket inte längre kan kommunicera med 
varandra, att kopplingen har brutits. Toleransen i denna aspekt betyder att delarna i nätverket 
fortfarande kan utföra de uppgifter som de skall, trots att kopplingen har brutits (Gessert m.fl. 
2016). Om exempelvis två datorer förlorar kopplingen mellan varandra, skall en användare 
som har tillgång till en av datorerna fortfarande kunna utföra resterande uppgifter inom 
systemet, även fast kopplingen är bruten. 
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2.1.4 CAP-teoremets tre möjliga kombinationer 
 
Utifrån teoremets tre aspekter finns det tre möjliga kombinationer som en organisation kan 
prioritera: CA, CP och AP.  
 
CA - Consistency och Availability 
 
Denna kombination innebär att så länge som systemet är igång och fungerar så kommer det 
alltid att skicka ett svar om information efterfrågas. Samt att det alltid är konsekvent, vid 
varje ny uppdatering av data får den som efterfrågar den senaste versionen (Pokorny 2013). 
Däremot är denna typ av prioritering inte möjlig inom ett distribuerat system. Inget system är 
helt tillförlitligt, ett distribuerat systemet måste kunna hantera “partitioning”. Därav är valet 
mellan teoremets resterande två aspekterna av intresse (CAP Theorem: Revisited, 2017-05-
24).  
 
 
CP - Consistency och Partition Tolerance 
 
Inom denna kombination har Availability valts bort. Detta betyder att en användare inte alltid 
får det som efterfrågas av systemet. Denna prioritering betyder att systemet förhindrar 
användarens efterfrågan för att kunna upprätthålla Consistency (Gessert m.fl. 2016). Däremot 
kommer systemet fortfarande att fungera, men det kommer inte vara tillgängligt hela tiden.  
 
 
AP - Availability och Partition Tolerance  
 
Inom denna kombination har Consistency valts bort. Detta betyder det att, även när en 
uppdatering har skett, får den som efterfrågar information inte den senaste versionen. Inom 
dessa situationer har systemet något som kallas för “Eventual Consistency” (Pokorny 2013). 
Däremot kommer den som genomför en efterfrågan alltid att få ett svar, men detta sker inte 
med samma direkthet som vanlig Consistency.  
 
 
2.2 Begreppsdefiniering 
 
2.2.1 Pålitlighet 
 
Genomgående i studien har begreppet pålitlighet använts för att söka svar på hur 
respondenter förhåller sig till systemet, eftersom en tolkning har gjorts av CAP-teoremets 
“Consistency” som pålitlighet. Anledningen till detta är främst att försöka hitta förståelse i 
begreppet för intervjupersoner. Valet gjordes att inte använda ordet konsistens då det under 
arbetets gång framkom att missförstånd uppkom hos intervjupersonerna. Även om ordet 
konsistens kan ses som den mer korrekta översättningen av CAP-teoremets “Consistency”, 
ansågs det att det mer breda begreppet pålitlighet skulle skapa en bättre grund till förståelse 
hos respondenterna som inte är insatta i CAP-teoremet.  
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2.2.2 Tillgänglighet 
 
Valet har gjorts att använda begreppet tillgänglighet för att beskriva CAP-teoremets 
“Availability” i intervjusammanhang, samt inom presentation av empirisk data, för att få en 
bättre förståelse både hos läsaren och hos respondenten. Valet att inte använda det engelska 
ordet har gjorts av samma anledning. 
 
 
2.2.3 Partition Tolerance  
 
Under arbetets gång har författarna valt att inte undersöka CAP-teoremets aspekt “Partition 
Tolerance” i samma utsträckning som de andra två aspekterna inom teoremet. Aspekten har 
behandlats under intervjutillfällen, men inte på samma nivå som “Consistency” och 
“Availability”. Eftersom författarna ansåg att om ett system är distribuerat måste Partition 
Tolerance prioriteras på något sätt inom systemet. Därför blev denna aspekt utlämnad från 
arbetet, medan de resterande två perspektiven blev en stor del av undersökningen. 
 
 
2.2.4 Distribuerade system 
 
Det finns i dagens litteratur många definitioner av distribuerade system. Dock har denna 
studie utgått från den relativt breda definition som beskrivs av Coulouris m.fl. (2012) i boken 
Distributed systems; Concepts and Design. Definitionen lyder; ”A distributed system is one 
in which components located at networked computers communicate and coordinate their 
actions only by passing messages”. Sålunda kan ett flertal system passa in på beskrivningen. 
Dock har valet gjorts att utgå från ovanstående definition då det inte anses  nödvändigt för att 
få svar på studiens forskningsfråga att beskriva distribuerade system mer detaljerat.  
 
 
2.2.5 Sammanfattning 
 
För att sammanfatta detta kapitel har författarna valt att främst använda CAP-teoremets två 
begrepp Consistency och Availability inom studien. Ovan behandlas hur dessa begrepp har 
översatts till pålitlighet och tillgänglighet för att göra det enklare för intervjupersonerna och 
undvika missförstånd under datainsamlingen. Författarna har utgått från de regler och 
principer som teoremet bygger på vid framtagning av grundfrågor och teman (se tabell 2) 
inför de genomförda intervjuerna. Vid intervjutillfällen har teoremets definitioner, som 
behandlas ovan, varit de som beskrivits vid förtydligande av teoremet och dess aspekter.  
Däremot har inte själva teoremet används utan den kategoriseringen som skaparen till 
teoremet använder, samt teoremets begrepp och dess definitioner. Utöver detta har författarna 
valt att använda sig av den ovanstående definitionen av distribuerade system när dessa system 
behandlas i uppsatsen. Sammanfattningsvis har alltså CAP-teoremets principer och främst 
begreppen Consistency samt Availability, översatta till pålitlighet respektive tillgänglighet, 
lyfts ur teoremet och används för att utföra studien.  
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3. Metod 
 
I denna del av uppsatsen presenteras den metod som har använts för att genomföra arbetet i 
studien. Kapitlet börjar med en överskådlig genomgång av hur studien har genomförts med 
argumentation för valet av metod. Därefter följer definition och argumentation för valet av 
forskningsstrategi och datainsamlingsmetod. Sedan presenteras genomförandet och 
utformningen av studien. Kapitlet avslutas med en presentation av forskningsparadigm samt 
koppling till studien utifrån det presenterade paradigmet.  
 
 
3.1 Studiens metodik 
 
Studien har genomförts i form av en fallstudie hos företaget Svenska Spel. Arkitekturen 
bakom dess distribuerade system samt olika personers uppfattning av systemet, med 
utgångspunkt i begreppen pålitlighet och tillgänglighet, har undersökts. Eftersom studien i 
första hand behandlar icke-numerisk data som text, bilder och ljud föreföll en kvalitativ 
metodik lämpligast. Det är denna typ av data som är resultatet av bland annat en fallstudie 
och intervjuer (Oates, 2006). 
 
Studiens forskningsfrågor, som behandlar olika personers uppfattningar om ett system och 
dessa åsikters påverkan på det, var också en bidragande orsak till att den kvalitativa 
metodiken valdes. Trots att det i teorin vore möjligt att utforma studien på ett kvantitativt sätt, 
exempelvis genom enkäter, ansågs den kvalitativa metodiken bättre. Den kvalitativa metoden 
ansågs generera ett bättre svar på studiens forskningsfrågor som innefattar olika personliga 
uppfattningar om begreppen pålitlighet och tillgänglighet hos ett system. Denna uppfattning 
grundades i att den kvalitativa metodiken medför en djupare förståelse än den kvantitativa 
och därmed passar bättre för studiens syfte (Ahrne och Svensson 2011). 
 
 
3.1.1 Forskningsstrategi 
 
En fallstudie fokuserar på ett specifikt “fall” som skall undersökas, det kan vara exempelvis 
en specifik organisation, avdelning eller ett informationssystem. Detta fall undersöks på 
djupet, där forskarna kan använda sig av olika typer av insamlingsmetoder för att finna 
information. Målet med en fallstudie är att skaffa sig en rik och detaljerad uppfattning av det 
fall som skall undersökas samt dess komplexa relationer och processer. Alla områden som 
finns i den verkliga världen behandlas hos det valda fallet. Genom att fokusera på dessa 
områden kan en forskare skapa sig en detaljerad bild över hur allting inom det valda fallet 
kopplas samman (Oates 2006). En fallstudie undersöker det valda fallet inom dess verkliga 
kontext. Den fokuserar även på faktorer som problem, politik, processer och relationer vilket 
är en del av den verkliga världen. Genom att fokusera på dessa områden går det att skapa en 
detaljerad bild över hur allting inom det valda fallet kopplas samman, samt att försöka 
besvara Hur & Varför-frågor (Oates 2006). Utifrån denna beskrivning och studiens syfte, 
genomfördes en fallstudie inom arbetet. Det ansågs även att intresset för olika perspektiv gör 
att fallstudie lämpade sig väl (Oates 2006). 
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Denna studie har genomförts i form av en fallstudie hos företaget Svenska Spel. Genom 
datainsamling via intervjuer eftersträvade att erhålla en djupare förståelse för hur de två olika 
perspektiven i studien, pålitlighet och tillgänglighet, prioriteras. 
  
 
3.1.2 Datainsamlingsmetod 
 
Inom arbetet har det genomförts intervjuer som en form av datainsamlingsmetod. Denna form 
av insamling har gett författarna en god mängd information från de två olika perspektiven 
som undersökts. Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom en fallstudie handlar 
om att skapa en detaljerad inblick i den situation som undersöks (Oates 2006). Därav ansågs 
det att värdefull information skulle genereras genom att genomföra intervjuer hos de två olika 
perspektiven hos Svenska Spel.  
 
Utöver intervjuer har även akademiska källor använts, exempelvis vetenskapliga artiklar och 
böcker. De olika akademiska källorna har gett mer beskrivande information som skall ge 
läsaren en fullständig förståelse för de områden som behandlats i arbetet. Den har även gett 
författarna en djupare förståelse under arbetets gång så att de kunnat presentera arbetet på ett 
mer lättförståeligt sätt.  
 
  
Semistrukturerad intervju 
 
Vid en semistrukturerad intervju finns det, vid intervjutillfället, ett dokument som består av 
en lista av teman som kommer att behandlas under tillfället. Detta dokument består även av 
en samling frågor som kan komma att ställas, däremot kan forskaren ändra ordningen bland 
frågorna. Forskaren kan även ställa andra frågor som inte var planerade, som är relevanta för 
arbetet, beroende på hur intervjun utspelar sig (Oates 2006). Genom att använda sig av 
fördefinierade teman, istället för exakta frågor, blir samtalen mer naturliga och respondenten 
får mer utrymme att tala mer fritt och styra i vilken ordning de olika områdena behandlas. 
Målet är att intervjuerna skall återge respondentens syn på sin verklighet. Därför är det 
positivt att låta personen berätta så mycket som möjligt utan att styras av forskaren (Hedin 
1996).   
 
Studiens forskningsfrågor behandlar olika intressenters syn på olika begrepp och hur dessa 
påverkade arkitekturen av ett system. Därför föreföll sig den intervjuteknik som ovan 
beskrivits lämplig. Anledningen till detta var framförallt att arbetet utgick från vissa teman 
och förklara hur dessa sågs av intressenterna ifråga. Därmed kunde en semistrukturerad 
intervju utformas med frågor som följde dessa teman (se tabell 2) för att sedan låta 
respondenten utveckla relativt fritt inom det valda temat. Dessutom kunde en 
semistrukturerade intervjun ge möjlighet till oplanerade följdfrågor. Detta till skillnad från en 
helt strukturerad intervju som skulle riskera att styra respondenten mer än önskat, då främst 
frågor som är skrivna i förväg förekommer i en sådan (Oates 2006). Även en mer öppen 
struktur på studiens intervjuer ansågs inte passa syftet lika bra som den semistrukturerade 
intervjutekniken. Anledningen till detta var att en helt öppen intervjuform skulle göra det 
svårt att besvara studiens forskningsfrågor.  
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Genomförande 
 
Alla intervjuer har genomförts med samma underlag i form av en samling grundfrågor (se 
bilaga 1) och teman, framtagna av författarna. Dessa grundfrågor togs fram med stöd från 
CAP-teoremets begrepp och principer. Utifrån grundfrågorna presenterades en samling teman 
som frågorna kategoriserades efter (se bilaga 1). Under varje intervju har en av författarna 
haft rollen som forskare och en som sekreterare. Konversationerna har spelats in, men 
anteckningar har även förts för att hitta viktiga aspekter eller möjliga områden som kunde 
vara intressanta att återkomma till. Studiens två författare har båda varit närvarande och 
delaktiga i alla intervjuer utom en, den som genomfördes hos Svenska Spels kontor i Visby. 
Då var endast en närvarande och genomförde intervjun samt fick agera som både forskare 
och sekreterare. Två av de genomförda intervjuerna var videosamtal, men utfördes med 
samma upplägg som de andra intervjuerna.  
 

Benämning i 
uppsatsen 

Roll/Yrke Område Tid Plats Forskare Sekreterare 

Respondent 1 Systemarkitekt Server-side 4 april 
2017 

Svenska 
Spels kontor, 
Solna 

Erik 
Kellgren 

Karolin 
Granvald 

Respondent 4 Systemarkitekt Client-side 12 april 
2017 

Svenska 
Spels kontor, 
Visby 

Karolin 
Granvald 

Karolin 
Granvald 

Respondent 5 Client-side 
utvecklare 

Client-side 20 april 
2017 

Videosamtal Erik 
Kellgren 

Karolin 
Granvald 

Respondent 2 Systemarkitekt Server-side 25 april 
2017 

Svenska 
Spels kontor, 
Solna 

Erik 
Kellgren 

Karolin 
Granvald 

Respondent 3 Teamledare/ 
systemarkitekt 

Server-side 25 april 
2017 

Svenska 
Spels kontor, 
Solna 
 

Erik 
Kellgren 

Karolin 
Granvald 

Respondent 6 Systemarkitekt Client-side 26 april 
2017 

Videosamtal Erik 
Kellgren 

Karolin 
Granvald 

Tabell 1. Genomförda intervjuer, datum och roller vid intervjutillfälle 
 
 
Utformning 
 
Intervjuerna som har genomförts inom arbetet har utgjort den empiriska delen av uppsatsen. 
Sex intervjuer har genomförts, varav tre utifrån server-side-perspektivet och de resterande tre 
var client-side-perspektivet. Två av intervjuerna från client-side var videosamtal, då 
respondenterna befann sig på Svenska Spels kontor i Visby. Intervjuerna var 
semistrukturerade vilket är en av orsakerna till att varje intervju har utgått ifrån framtagna 
grundfrågor och teman (se tabell 2) som till stort sett är densamma för båda perspektiven. 
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Däremot har det funnits ett fåtal frågor, inom båda perspektiven, som har varit mer anpassade 
för vardera perspektiv. Även andra frågor har presenterats, beroende på hur intervjun har 
utspelat sig. Det var frågor som inte fanns med i det redan framtagna materialet, men som var 
relevant för arbetet. Detta upplägg valdes för att få en gemensam grund för alla intervjuer, 
men även för att ge författarna en god grund inför varje intervju för att se till att alltid vara 
fokuserade på syftet med arbetet.  
 
 
Etiska aspekter 
 
Vid varje intervjutillfälle blev respondenterna informerade om vad intervjun behandlade och 
att de skulle förbli anonyma. Vid ett tillfälle gav däremot respondenten tillstånd till 
författarna att ange denna med namn. Detta var i samband med beskrivning av det system 
som studien ämnade att exemplifiera sina slutsatser på. Anledningen till detta var att 
tydliggöra vart information om delsystemet kom ifrån för underlätta för läsaren att spåra 
källan.  Informanterna blev förfrågade om de accepterade ljudinspelning av intervjun och 
samtliga gav sitt godkännande. Allt detta gjordes i enlighet med texten En liten lathund om 
kvalitativ metodik - med tonvikt på intervju (Hedin 1996) och dess rekommendationer kring 
etiska aspekter i intervjusammanhang.  
 
 
3.1.3 Dataanalys 
 
Analysmetod 
 
Inom arbetet har det genomförts en fallstudie hos Svenska Spel, där den huvudsakliga 
datainsamlingsmetoden var semi-strukturerade intervjuer. Den data som har genererats under 
arbetet är av kvalitativ form, vilket är orsaken till att en kvalitativ dataanalys har genomförts 
(Oates 2006). Denna typ av analys behandlar icke-numerisk data som text, bilder och ljud. 
Det är denna typ av data som kan genereras av bland annat en fallstudie och intervjuer (Oates 
2006). Efter varje intervju har en sammanställning framtagits av vad som har sagts, genom att 
transkribera inspelningen från intervjutillfället. Därefter har dokumentet blivit utskrivet och 
författarna har gått igenom texten ett flertal gånger för att hitta information och nyckelord 
som passar in i de redan framtagna teman (se tabell 2) som har använts vid varje intervju. 
Därefter sammanställdes en sammanfattning av varje intervjutillfälle utifrån den kodade 
transkriberingen. Sammanfattningen presenterar den viktigaste och mest givande 
informationen ur varje intervju. 

 

Tema Beskrivning 

Tillgänglighet Information som behandlar tillgängligheten 
inom systemet, utifrån det perspektiv som 
intervjuas. Detta är en av de två 
huvudbegreppen som undersöks inom 
arbetet. 

Pålitlighet Information som behandlar pålitligheten 
inom systemet, utifrån det perspektiv som 
intervjuas. Detta är en av de två 
huvudbegreppen som undersöks inom 
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arbetet. 

Funktion hos systemet Information som handlar om några möjliga 
processer som de använder sig av vid 
utvecklingen av deras system. Samt hur de 
hanterar kraven som ställs på systemet inom 
deras område.  

Olika synsätt Respondentens reflektion över hur de tror att 
andra roller från ett annat område av 
systemet ser på de två huvudbegreppen.  

Risker Information som behandlar de risker som 
möjligen kan komma att dyka upp kopplat till 
de två huvudbegreppen.  

Ytterligare påverkande aspekter Möjligen några andra aspekter som inte redan 
har behandlats i tidigare frågor som är viktiga 
inom deras system.  

Tabell 2. Teman vid framtagning av intervjufrågor och kodning av data 
 
   
Urvalsprocessen 
 
Efter det ursprungliga mötet som genomfördes i februari 2017 skapades en kontakt med en 
avdelningschef samt två systemarkitekter på kontoret i Solna som blev de ursprungliga 
kontaktpersonerna under arbetet. Efter den första genomförda intervjun, på server-side, fick 
författarna tillgång till en lista med personer som kunde kontaktas för kommande intervjuer. 
Författarna valde att utgå från denna lista när de skulle boka in intervjuer för server-side-
perspektivet. Personer med rollen som systemarkitekt stod i fokus, men även andra personer 
med andra roller kontaktades för att få information från andra roller inom systemet.   
 
Inom server-side perspektivet har två systemarkitekter intervjuats, varav båda arbetar inom 
olika delar av transaktionssystemet och är väldigt insatta i systemets olika delar. Även en 
individ med rollen som teamledare/systemarkitekt inom transaktionssystemet har intervjuats.  
 
Även en avdelningschef på Svenska Spels kontor i Visby kontaktades för att få kontakt med 
personer på client-side avdelningen. Det var via denna avdelningschef som författarna fick 
kontakt med de tre personer som intervjuades utifrån client-side perspektivet. Det var 
avdelningschefen i Visby som kom med förslag på möjliga intervjupersoner, personer som 
kunde besvara den typen av frågor som skapades för underlag för varje intervju. Författarna 
valde även inom detta perspektiv att fokusera på systemarkitekter vid val av intervjupersoner, 
som presenterades av avdelningschefen i Visby. Inom client-side-perspektivet har två 
systemarkitekter intervjuats samt en client-side-utvecklare.   
 
Författarna insåg relativt tidigt under arbetet att det skulle vara fördelaktigt att intervjua 
personer med samma roll/yrke inom båda perspektiven. Systemet som har undersökts inom 
arbetet är väldigt stort med många delkomponenter. Därför var det väsentligt att fokusera på 
personer som jobbar inom samma område av systemet för att undvika möjliga svarsbortfall. 
Författarna valde att fokusera på rollen systemarkitekt, inom båda perspektiven, då dessa 
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personer kunde förstå målet med projektet samt att de kunde besvara de frågor som skapats 
som underlag för varje intervju. Alla personer som har intervjuats, inom båda perspektiven, 
med rollen som systemarkitekt har även en roll som utvecklare inom sitt arbetsområde.  
 
 
3.1.4 Forskningsparadigm 
 
Interpretivismen 
 
Interpretivismen genomsyras av att olika subjektiva verkligheter existerar. Inom detta 
paradigm finns en medvetenhet om forskarens roll i studien och att den inte kan vara helt 
objektiv, vilket medför att en diskussion förekommer gällande eventuella slutsatser och 
huruvida dessa är användbara för andra personer. Paradigmets grundidé, att världen uppfattas 
olika av olika människor, gör att mening också skapas av sociala och dynamiska 
konstruktioner. För att utveckla betyder detta att mening kan skapas av grupper genom 
exempelvis språk, men behöver inte vara konstant eller generaliserbart till andra grupper. 
Mening kan, sett ur detta paradigm, förändras över tid och från person till person. En 
gemensam karaktärisering av studier som utförs ur det interpretivistiska 
forskningsparadigmet, är att dessa tenderar att generera kvalitativa data och dataanalyser 
(Oates 2006). 
 
Studiens forskningsparadigm 
 
Studien utgick från det interpretivistiska forskningsparadigmet då arbetet hade en 
underliggande idé om att olika människor har olika uppfattningar om saker och ting. Studien 
påvisade också att dessa olika uppfattningar skapade olika subjektiva verkligheter för 
personer. Arbetet, i form av exempelvis intervjuer, påvisade den uppfattning som 
interpretivistiska forskningsparadigmet har om forskarens icke-objektiva roll genom att vissa 
respondenter tydligt visade på en vilja att ge svar som de trodde skulle tillfredsställa 
forskaren snarare än att svara utifrån sitt eget perspektiv (Oates 2006). 
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4. Empiri 
 
Inom detta kapitel presenteras den empirisk data som är resultatet av de genomförda 
intervjuerna under arbetet. Det presenteras utifrån de teman (se tabell 2) som tagits fram av 
uppsatsens författare. Först presenteras alla respondenter som har intervjuats inom server-
side-perspektivet därefter presenteras alla undersökta respondenter inom client-side-
perspektivet. Efter det görs en sammanställning av intervjuresultaten utifrån de två olika 
områdena inom företaget Svenska Spel, server-side och client-side, utifrån CAP-teoremets tre 
aspekter.   
 
 
4.1 Genomförda intervjuer 
 
I följande kapitel redovisas studiens genomförda intervjuer. All information som ges är 
respondenternas egna beskrivningar, tolkningar och åsikter.  
 
 
4.1.1 Server-side 
 
 
Tillgänglighet 
 
Enligt respondent 1 är en av de mest kritiska komponenterna för systemets tillgänglighet 
spelsystemet. Utan denna del av systemet kan inga spel bli lagda av kunderna. Andra kritiska 
komponenter är exempelvis att en kund ska kunna annullera sitt lagda spel, inom en viss 
tidsgräns. Detta är en kritisk funktion inom “Mina Spel” tjänsten. Medan respondent 2 
presenterar att den vanligaste definitionen av tillgänglighet inom organisationen är att 
systemet är igång och fungerar, att kunder kan använda systemet samt att företaget kan ta 
emot transaktioner. En produkt eller tjänst är inte tillgänglig om det är något problem som gör 
att den inte fungerar korrekt. Korrekthet är viktigare, inom företagets bransch, än 
tillgänglighet. Respondent 2 anser att det inte är samma prioritering inom alla organisationer 
med hög tillgänglighet, men detta är fallet inom Svenska Spel. Respondent 2 beskriver att 
hanteringen av tillgänglighet kontra korrekthet kan vara en svår balans att hantera inom 
denna typ av verksamhet, eftersom det finns olika styrkor inom samma företag som har olika 
prioriteringar. Däremot reflekterar respondent 3 på liknande sätt som respondent 1, att 
tillgängligheten är en betydelsefull aspekt inom delar av transaktionssystemet och 
spelsystemet. Det finns delar inom företagets system som måste vara tillgängliga, exempelvis 
journalföringen. Allt som händer inom systemet skrivs ned i journaler och förs framåt i 
systemet. Detta måste vara tillgängligt om andra komponenter vill göra något som kräver 
journalförd information, för att veta om en händelse har skett eller inte. Respondent 3 anser 
att tillgängligheten inom systemet är en viktig komponent, däremot presenterar hen att 
korrektheten är viktigare, att systemet inte får svara fel. Det är även viktigt att systemet alltid 
svarar vid en förfrågan och att det inte är felaktig information. 
 
 
Pålitlighet 
 
Även inom området pålitlighet är det redan nämnda spelsystemet en viktig faktor, enligt 
respondent 1. Det är ur denna komponent som all information om spelen fås och som då 
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presenteras för kunderna. Utöver denna komponent är det även viktigt att företaget håller 
korrekthet hela vägen, överallt där data från spelsystemet presenteras. Enligt respondent 1 är 
systemets korrekthet inte lika viktigt på alla områden eller inom alla situationer. Det är en 
viktig aspekt inom vissa spel, exempelvis “Oddset”. Inom “Oddset” är det väldigt viktigt att 
de har helt rätt information vid rätt tid. Däremot kan vissa delar vara “Eventually Consistent”, 
vilket betyder att det inte skadar om det dröjer några sekunder, exempelvis med live 
uppdateringar under en fotbollsmatch. Vid denna situation är det viktigt att rätt information 
dyker upp, men det finns en chans att kunder, som har spelat på matchen, redan har sett det 
ske på TV. Inom sådana situationer skadar det inte om det dröjer några sekunder innan 
resultatet syns på tjänsten.  
 
Att det inte får bli fel med kundernas spel och pengar är en av de viktigaste aspekterna för de 
som arbetar inom transaktionssystemet, anser respondent 1. Företaget är hellre nedlagda ett 
helt dygn än riskera att gör något fel med kundens data. Det är även viktigt att det skall vara 
en så pass bra kundupplevelse som möjligt. För att lyckas med detta måste det gå fort när en 
kund använder sig av systemet. Detta betyder att server-side-utvecklare får arbeta mycket 
med prestanda hos systemet. Exempelvis genom att ändra skriptspråket som tjänsten “Mina 
Spel” är skriven i, från C# till språket C. Förändringen genomförs för att de på server-side 
finner att de kan göra den befintliga tjänsten bättre. Det är inget uppenbart problem som blir 
löst, men det genomförs för att minska på lasten på databasen och för att minska latensen för 
kunderna.  
 
Enligt respondent 2 är pålitligheten en viktig aspekt inom företagets verksamhet, eftersom 
spellogik är en stor del av deras arbete. Men det kan finnas tjänster inom deras värld som inte 
behöver vara lika starkt pålitliga. Exempelvis är funktionen att beställa ett nytt lösenord inte 
lika betydelsefull för pålitligheten. Däremot är pålitlighet väsentligt för de mest kritiska 
systemen, som transaktionssystemet. En av de svårare aspekterna med pålitligheten är att den 
ständigt måste testas. En organisation kan ta fram en detaljerad design för att uppnå 
pålitlighet, men den måste ständigt verifieras. Respondent 2 anser att Svenska Spel är relativt 
bra på detta, men det finns branscher som är bättre. Organisationen måste testa sig fram för 
att uppnå en viss nivå av pålitlighet. För att undersöka sin nivå av pålitlighet och få en 
förståelse för organisationens sätt att hantera oönskade situationer kan de exempelvis 
genomföra katastrofövningar. Detta har blivit allt vanligare inom flera olika branscher. Det är 
vanligt att det måste ske något oväntat med stor påverkan för att en förändring skall ske. Det 
handlar inte bara om teknik utan organisationen måste ständigt verifiera olika områden. 
Svenska Spel spenderar mycket tid på att verifiera sin mjukvara för att undvika oönskade 
problem, exempelvis genom att köra transaktionstester på systemets mjukvara.  
 
Däremot anser respondent 2 att pålitlighet även kan handla om den mänskliga faktorn. Av 
den orsaken får de anställda aldrig, inom Svenska Spel, sitta ensamma när de skall skapa 
något nytt eller genomföra en förändring. Utvecklare måste sitta i grupp och verifiera idéen 
med varandra och kritisera de val som har gjorts. Detta angreppssätt används för att försäkra 
att det inte finns några möjliga problem med det förslag som har tagits fram av några av 
utvecklarna. Detta gör de redan innan utvecklare skriver någon kod. Enligt respondent 2 går 
det inte att endast koda sig fram till ett system som det hos Svenska Spel, utan utvecklarna 
måste resonera sig fram till det. Detta är ett vanligt problem inom företagets bransch, att 
företag endast har kodat fram en lösning som sedan inte fungerar som planerat. Utöver detta 
genomförs kodsökningar, där de anställda kollar igenom varandras kod innan den går vidare 
till produktion. 
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Funktion hos systemet 
 
Respondent 1 beskriver att Svenska Spels system styrs av händelser, det agerar på att det 
händer saker. Det är ett väldigt stort och resurskrävande system med flera tusentals 
transaktioner varje dag. Detta kan dock vara problematiskt i vissa sammanhang. Respondent 
1 hävdar att på grund av systemets uppbyggnad kan företaget inte göra något inom systemet 
om det inte sker av en händelse. Om de exempelvis vill genomföra att någonting skall ske 15 
min innan varje match, då måste de skapa händelsen själva. 
 
 
Olika synsätt 
 
Respondent 1 presenterar att det finns ett flertal avdelningar, inom företaget, som arbetar med 
deras distribuerade system utifrån olika områden. Hen anser därför att det är enkelt att de 
anställda ser på systemet på olika sätt. Det kan ses som att personalen är aktiva inom olika 
världar. Exempelvis anser respondent 1 att systemarkitekter på server-side ser på systemet 
som en ström av händelser på en överskådlig nivå. Medan client-side-utvecklare jobbar inom 
en feature-värld, där de utvecklar funktioner åt kunden och därför ser på systemet som en 
uppsättning av API:er1 som går att använda. 
 
Utifrån respondent 2 har client-side-utvecklingen blivit allt mer komplicerat under dess 
tillväxt. Hen anser att de som arbetar inom denna avdelning måste hantera det faktum att alla 
kunder har olika mobiler, med olika versioner av operativsystem. Deras kod är precis lika 
viktig, hela kedjan inom företaget är inte starkare än sin svagaste länk. Däremot anser 
respondent 2 att det är enkelt att anställda på server-side upplevs som ett API, att de är något 
som någon kan koda mot; en form av leverantör som client-side kan använda sig av. 
Respondent 2 tar upp att det kan bli som en “black-box” situation, där utvecklarna på client-
side vet vad de får av server-side men de vet inte vad som sker hos dem. Däremot finns det 
såklart utvecklare som är mer erfarna och som har bättre förståelse angående hur det 
fungerar. Men samma sak gäller för utvecklarna på server-side när det handlar om det som 
client-side-avdelningen arbetar med. Det är enkelt att all mjukvara blir på detta sätt när det 
blir tillräckligt stort, företagets anställda kan inte ha kontroll över alla områden.  
 
Respondent 2 tar även upp att kommunikation är en av de svåraste sakerna för anställda inom 
ett så pass stort system som Svenska Spel. Hen beskriver att det som blir lidande är att de, 
bortom en viss storlek, inte kan kommunicera med varandra på ett effektivt sätt, vilket 
resulterar i kommunikationsproblem. För att hantera dessa typer av problem åker företaget på 
konferenser där företag presenterar olika situationer som andra kan bli utsatta för. De 
anställda lär sig av företag med liknande system som Svenska Spel. Exempelvis Surge-
konferensen som handlar om hur företag hanterar pålitlighet inom stora system. Företag som 
har deltagit är bland annat Google, Amazon och Apple. 
 
 
 
 
 

                                                
1 Ett API är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en annan 
programvara. (NE, 2017) 
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Risker  
 
Respondent 1 beskriver Svenska Spels, i dagsläget, distribuerade systems olika delar är som 
en egen länk i en lång kedja. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, om en tas bort i 
mitten slutar allting att fungera. På samma sätt som det är bra med mindre komponenter gör 
detta att det finns fler saker som kan gå sönder. Enligt respondent 1 gäller det att företaget får 
väga de två mot varandra och prioritera det som är bäst för deras eget system. En liten del 
som fungerar lite sämre i en av systemets komponenter kan resultera i att det fullkomligt går 
sönder någon annanstans i kedjan av komponenter. Ett exempel som respondent 1 tar upp är 
när företaget, för några år sedan, skulle skapa en ny hemsida. Under sommaren testades den 
nya hemsidan genom att kunderna fick välja om de ville testa att spela via den nya sidan. 
Allting fungerade utan problem tills de skulle göra den nya hemsidan till den dominanta. 
Hela systemet slutade att fungera eftersom en tjänst inte kunde hantera den hastighet som 
lasten hade på den tjänsten. Detta resulterade i att ingen av tjänsterna inom systemet kunde 
kommunicera med andra komponenter. Det var ett problem som var relativt enkelt att lösa, 
men som utvecklarna på server-side inte kunde förutsätt förrän det var en stor last på den nya 
hemsidan. Enligt respondent 1 är dessa typer risker en följd av den arkitektur som systemet 
har. Men respondent 1 anser att det är en risk som är hanterbar. Utan denna form av lösning 
kommer server-side-avdelningen istället hamna inom ett problem där det endast finns stora 
maskiner som ett substitut. Men det finns en gräns till hur långt skalningen sker.  
 
Respondent 1 presenterar att grundidén med upplägget för systemet är att det ska vara möjligt 
att skala ut, inte skala upp. Därför används exempelvis Cassandra som databas. De lär sig 
hantera situationer som denna, från företag med en liknande systemarkitektur. Detta är från 
stora företag som Facebook, Google och Twitter. Det är företag som hanterar så stor mängd 
data att de endast har ett sätt som de kan hantera data av denna skala. Istället för att förlita sig 
på ett fåtal dyra maskiner, måste de använda sig av ett flertal datorer som inte är så dyra. 
Enligt respondent 1 måste systemet vara distribuerat på flera maskiner för att hantera den 
stora mängden data. För att hantera denna distribuerade arkitektur är det viktigt att företaget 
kan hantera olika olyckor som kan ske oväntat. Då är det väsentligt att planera var man 
placerar sina datahallar, men även att de maskiner som finns i datahallarna har en “Shared 
Nothing” egenskap. Detta betyder att maskinerna i datahallarna inte är beroende av någon 
annan maskin i samma hall. Om en maskin slutar fungera, påverkar detta inte de andra. 
 
Enligt respondent 2 är en vanlig risk som kan förekomma av dessa system att de måste ha en 
komponent som resten av systemet kan förlita sig på. Om en del av systemet ska kunna gå 
sönder måste en komponent fungera utan att bli påverkad av resten. För att hantera denna typ 
av risker arbetar de för att göra transaktionssystemet mer distribuerat. Målet är att bli mer 
distribuerat, istället för att använda sig av samt förlita sig på dyr hårdvara. Detta är en 
förbättring som kommer ifrån hur man jobbar inom “Mina Spel”-tjänsten. Målet är att få 
lägre kostnad, genom att köpa billigare datorer. Respondent 2 presenterar även att de vill 
uppnå bättre prestanda, att det ska gå att få systemet snabbare än vad det redan är. Prestanda 
är en betydelsefull aspekt inom deras system, att systemet är tillräckligt snabbt för att hantera 
lasten som finns på dess olika tjänster. Enligt respondent 2 får företaget inte offra 
pålitligheten för bra prestanda och det är ofta en utmaning. 
 
Respondent 3 tar upp att en viktig fördel med den arkitektur som “Mina Spel”-tjänsten har i 
dagsläget är att den på ett relativt enkelt sätt kan skala ut vid behov. Exempelvis går det vid 
en oväntad lastökning att skala ut. Att företaget kan lägga till fler komponenter i Cassandra 
klustret, som gör att de får bättre prestanda. Enligt respondent 3 valdes denna arkitektur 
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eftersom kunder började använda mobilen allt mer. Det blev ett helt annat mönster, som 
gjorde att utvecklarna fick göra en förändring som kunde hantera lastökningen. 
 
 
4.1.2 Client-side 
 
 
Tillgänglighet 
 
Enligt respondent 4 kan tillgänglighet inom client-side avdelningen hos Svenska Spel ses som 
användarvänlighet, att skapa rätt tjänster för kunderna utifrån deras behov. De strävar alltid 
efter att skapa rätt lösningar för kunden. De är inte lika starkt fokuserade på teknisk 
komplexitet. Däremot är prestanda en viktig del av tillgängligheten, enligt respondent 4. Det 
är viktigt för dem att tjänsterna skall vara användbara för alla typer av mobiler. Samt att de 
jobbar med mobilnät, genom att se till att det inte är långsamt. Enligt respondent 4 är 
tillgänglighet handlar, för de på client-side, om att ha bra prestanda och att de får rätt API:er, 
från server-side avdelningen, vid efterfrågan. En annan aspekt som respondent 4 presenterar 
är att tjänsterna skall fungera för den stora massan, att det ska fungera för de flesta 
webbläsare som kunderna använder. Ingen skall exkluderas. Client-side är även beroende av 
server-side avdelningen. Tjänsterna kan inte vara bättre än de systemen som de agerar mot. 
De är väldigt beroende av de systemen som hanterar all den data som skall presenteras för 
kunden. Men enligt respondent 5 är ett av de betydelsefulla perspektiven för tillgängligheten 
är att det ska fungera för alla, att exempelvis tjänsterna ska vara responsiva. Detta kan uppnås 
genom att använda ett formspråk, en design som kunden känner igen, oavsett vilket spel eller 
tjänst de använder sig av. Detta genomförs genom att använda sig av en gemensam style 
guide, där det står beskrivet om olika grafiska komponenter och interaktionsmönster. Sedan 
blir dessa utvecklade av de personer som arbetar med interaktionsdesign och grafisk design. 
 
Däremot anser respondent 5 att tillgänglighet kan betyda många olika saker, men en aspekt är 
att systemet är aktivt och fungerar som det ska. Utöver detta anser respondent 5 att 
tillgängligheten inom client-side världen handlar om att hemsidan skall vara tillgänglig för 
alla användare. Oavsett om kunden har ett handikapp, som att de inte kan använda mus eller 
tangentbord, är färgblinda, eller har en annan synnedsättning. Eller om de inte kan tala. Att 
tjänsten är igång och fungerar är väldigt väsentligt.  
 
Utöver detta anser respondent 6 att tillgänglighet till viss del handlar om “upp-tid” och 
prestanda. Att det skall vara snabbt och lättviktigt. Deras hemsida är byggd som en “mobile-
first”-enhet, därför får det inte vara för tunga klienter och inte allt för mycket påverkande 
datatrafik på tjänsten. Tjänsten skall vara åtkomlig för alla utan att kosta för mycket pengar 
för företaget. En annan aspekt är att de skall kunna hantera folk med olika former av 
svårigheter och handikapp. Enligt respondent 6 har denna aspekt inte allt för mycket fokus. 
Däremot arbetar de mycket med prestanda, där de vill få ned svarstider samt minska storleken 
på klienten och datatrafiken. Att uppnå tillgängligheten handlar delvis om hur de kodar, samt 
hur de bygger upp applikationen. Att de skall vara en aning snåla, försöka tänka smart och 
inte bara lastar på en mängd funktioner som inte är väsentliga. 
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Pålitlighet 
 
Enligt respondent 4 kan pålitligheten ses som ett svårare område för client-side avdelningen. 
Eftersom det mer handlar om de systemen där informationen finns. Client-side är beroende av 
de systemen som har hand om all information som skall finnas på tjänsten. Däremot, för 
deras del, handlar det inte så mycket om datakvalitet, eftersom de inte har någon egen data. 
Däremot tar respondent 4 upp att pålitligheten är en betydelsefull aspekt för de delarna av 
organisationen som hanterar finansiella tjänster, samt de utvecklare som arbetar inom 
transaktionssystemet. Det får aldrig bli fel när det gäller pengaflöden och spel. Respondent 4 
anser däremot att hög tillgänglighet är viktigare för de anställda på client-side-avdelningen. 
Däremot anser hen att detta varierar beroende på vilken del av systemet som de arbetar med. 
 
Utöver synsättet på tillgänglighet är pålitlighet även en betydelsefull aspekt, det är väldigt 
viktigt att man gör rätt. Att systemet inte räknar fel, eller att tjänsten lägger en annan lottorad 
i systemet än den som kunden verkligen spelade. En annan betydelsefull aspekt som 
respondent 5 behandlar, för client-side-avdelningen, är användarupplevelsen. Att tjänsten och 
produkten som utvecklas ska vara enkel och smidig för användaren, att det skall vara lätt för 
kunden att förstå vad de skall göra och att det fungerar bra. Respondent 5 beskriver att om 
systemet skulle byggas om på ett annat sätt än dagsläget, skulle det vara utifrån 
användarupplevelsen, inte utifrån att få bättre pålitlighet eller tillgänglighet. Det skulle kunna 
vara förändringar som gör att tjänsten upplevs snabbare och smidigare för användaren. 
 
Enligt respondent 6 handlar pålitlighet också mycket om att systemet skall vara åtkomligt och 
att det svarar vid efterfrågningar. En annan aspekt är att de hela tiden skall presentera rätt 
information för kunden. Företaget får inte vilseledas, speciellt inte inom områden som 
innefattar kundernas pengar, konton, överföringar och inloggningar. Därtill gäller även att 
systemet läser av rätt information från det spel som kunden har lagt och att rätt information 
lagras i databasen, utifrån det spel som kunden har lagt. Respondent 6 presenterar även att 
pålitlighet är viktigt vid visning av sportdata och resultat, att det skall vara rätt. Med andra 
ord är datakvalitet mycket betydelsefullt i samband med pålitlighet. Utöver detta anser 
respondent 6 att pålitlighet handlar mycket om bra kundupplevelse. Att ge kunderna en 
snabb, bra och snygg tjänst så att de väljer att använda deras tjänster. 
 
 
Funktion hos systemet 
 
Client-side delarna av Svenska Spels tjänst är en lättviktig webbserver del som är baserad i 
NodeJS, där dess huvudsakliga uppgift är att leverera webbapplikationen till webbläsaren. 
Annars sker det mesta av arbetet inom applikationen i webbläsaren, beskriver respondent 4.  
Företagets client-side del är väldigt tung ute i webbläsaren, då många av funktionerna sker i 
den. Själva kärnan av företagens spel ligger ute hos klienten, ute i webbläsaren. Grundidén är 
att utvecklarna skall bygga återanvändbara komponenter, de ska inte behöva uppfinna hjulet 
på nytt hela tiden, beskriver respondent 5. Den kör all logik och kommunikation med server-
side systemet via API:er, förklarar respondent 4. 
 
 
Olika synsätt 
 
Client-side avdelningen är väldigt nära kunden, användarna och deras behov. Enligt 
respondent 4 kan det vara så att anställda på Svenska Spel inte inser hur vissa delar av 
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organisationen arbetar för att lyckas uppnå kundens behov. Respondent 4 anser att det väldigt 
enkelt kan bli något ansträngd stämning mellan client-side och server-side, men de får 
kompromissa för att lösa det. 
 
För de som arbetar på server-side-avdelningen hos Svenska Spel, är det viktigt att systemet är 
aktivt samt att det gör alltid rätt. Det är lika viktigt att deras system är åtkomliga och fungerar 
som systemen på client-side. Enligt respondent 5 är det vanligt att de anställda tar saker för 
givet, exempelvis att få rätt information från server-side-avdelningen. Det är alltid en skillnad 
på synen mellan de två perspektiven. Men client-side är alltid beroende av server-side 
avdelningen. De krav som client-side ofta ställer på server-side är att de skall sortera data på 
ett särskilt sätt, eller att de skall leverera specifik data tillräckligt snabbt och ofta. Detta för att 
utvecklarna på client-side ska klara av den last som finns på systemet. Däremot är det ofta 
dessa typer av krav som måste kompromissas. När server-side anser att de inte kan 
genomföra det som önskas av en kund eller beställare, får de kompromissa på något område. 
Det är viktigare att rätt information syns för användaren än att det ska gå snabbt. 
 
Inom andra delar av organisationen är det mycket fokus på att hela kedjan av system skall 
vara åtkomlig för kunder och fungera, anser respondent 6. De anställda har olika 
prioriteringar inom samma organisation, exempelvis gällande prestanda. Hos server-side-
avdelningen handlar det om att det inte skall överbelasta servrarna medan de på client-side 
ser det som att det skall fungera smidigt från alla mobiltelefoner. Det är två helt olika 
perspektiv på prestanda inom en och samma organisation. Respondent 6 anser däremot att det 
inte är någon större skillnad på hur båda perspektiven ser på datakvalitet. Server-side är 
väldigt noggranna med att all data ska hålla bra kvalitet. Enligt respondent 6 visar de som 
arbetar inom client-side ingen data som inte kommer från server-side. 
 
Enligt respondent 6 är det relativt vanligt att utvecklare på client-side får anpassa sig till de 
lösningar som server-side erbjuder. Client-side kan i viss mån påverka det som server-side 
erbjuder. Det är däremot vanligt att de anställda, på client-side, ändå försöker skapa 
någonting som är nära det som kunden efterfrågat. Men det är ofta som sådana lösningar blir 
mindre bra, speciellt inom områden som prestanda och datamängd. 
 
 
Risker 
 
Respondent 4 anser att det är viktigt att ha i åtanke hur de olika delarna i systemet påverkar 
varandra. Bland annat utifrån områden som hur pass bra tillgänglighet och prestanda påverkar 
resten av delarna i systemet. Systemet får inte vara så beroende av andra komponenter att de 
påverkas om en annan komponent slutar fungera. Respondent 4 anser även att det är viktigt 
att de anställda vet syftet med det som byggs. Utvecklarna kan skapa komponenter som är 
väldigt pålitliga och tillgängliga, men de kanske inte är helt användbara. Målet med en 
lösning är inte att de skall skapa världens snabbaste system, utan att det som skapas skall lösa 
en uppgift. 
 
Enligt respondent 6 finns en risk, med den monolit som existerar i dagsläget. Det är hur 
mängden last på en tjänst i systemet påverkar resten. Detta var ett problem som de hittade och 
jobbar mot att lösa. De har tjänster som har väldigt tydliga toppar av last, exempelvis tjänsten 
“Sportspel” som innan klockan 16 på en lördag har väldigt hög last. Detta medför en risk som 
kan göra att andra tjänster blir sega och långsamma, det vill de försöka undvika. Enligt 
respondent 6 är faran med en stor monolit att allting påverkar allt annat. Däremot finns det 
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även fördelar med monoliten, som att utvecklare kan dela och återanvända kod på ett smidigt 
sätt. Respondent 6 beskriver att en risk i dagsläget är att client-side endast har ett gränssnitt 
som de använder för att kommunicera med server-side. Om det gränssnittet slutar fungera, då 
har de inget att kommunicera mot, då har de ingen data. Tappar de den kopplingen, tappar 
företaget alla tjänster. För tillfället är det inget stort problem som påverkar deras tjänster 
utifrån denna risk, därför är det inte hög prioritet att åtgärda det. Men det är en risk. En 
möjlig lösning skulle vara att splittra upp tjänsten i separata tjänster. Men i dagsläget är det 
inga problem, därför är det ingen stor prioritering. 
 
 
4.2 Intervjuresultat 
 
Nedan följer en sammanfattning av alla genomförda intervjuer ur de två undersökta 
perspektiven, server-side och client-side, indelat i de undersökta begreppen från CAP-
teoremet. Alla åsikter och tolkningar är gjorda av respondenterna men sammanställda av 
forskarna.  
 
4.2.1 Server-side  
 
Pålitlighet 
 
Enligt respondent 2 är korrekt behandlingen av data det viktigaste inom företagets bransch. 
Företaget är hellre nedlagda en hel dag än att riskera att göra något fel som påverkar 
kundernas spel och pengar, enligt respondent 1. Pålitligheten är en betydelsefull aspekt inom 
transaktionssystemet och spelsystemet. Det är spelsystemet som har hand om all information 
och data gällande de spel som presenteras för kunden. Enligt respondent 2 är en av de svårare 
aspekterna av att upprätthålla pålitligheten att de ständigt måste verifiera den design som 
organisationen har. Det har blivit allt vanligare att företag genomför katastrofövningar för att 
veta hur de hanterar oönskade situationer. Utifrån dessa övningar kan de få ett djupare 
förståelse i hur pålitlig en organisation verkligen är. 
 
 
Tillgänglighet 
 
Enligt respondent 2 är en av de vanligaste definitionerna av tillgänglighet inom företaget 
Svenska Spel att systemet är åtkomligt och fungerar, att kunderna ska kunna använda sig av 
systemet samt att företaget skall kunna ta emot transaktioner. Respondent 1 och 3 presenterar 
att två av de mest kritiska delarna inom tillgänglighet är transaktionssystemet och 
spelsystemet. Respondent 1 beskriver att utan spelsystemet kan inga spel bli lagda, med andra 
ord, ingenting sker hos systemet. Medan respondent 3 presenterar att det finns delar inom 
systemet som måste vara tillgängliga, exempelvis journalföringssystemet. Allting som sker 
inom systemet är journalfört, därför är denna komponent väsentlig inom tillgängligheten då 
andra delar av systemet är i behov av information som är journalfört. Däremot är korrekthet 
viktigare än tillgänglighet, att systemet inte svarar fel. 
 
 
Partition Tolerance 
 
Respondent 1 behandlar att ett sätt som företaget hanterar Partition Tolerance är antalet 
datahallar de har, samt hur de placerar sina maskiner och datahallar. Att företaget ser till att 
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kunna hantera alla former av nödsituationer och olyckor som kan ske, samt att alla maskiner 
som befinner sig i de olika datahallarna har en ”Shared Nothing” egenskap. Detta betyder att, 
exempelvis, om strömmen går i en av datahallarna skall detta inte påverka de andra 
maskinerna. Datahallarna, samt maskinerna, är oberoende av varandra. 
 
 
4.2.2 Client-side 
 
Pålitlighet 
 
Enligt respondent 6 handlar pålitlighet till viss del om att systemet skall vara åtkomligt och 
svara på förfrågningar. Däremot, som respondent 4 presenterar, kan det ses som ett svårare 
område att hantera inom client-side avdelningen. Men det är fortfarande en aspekt som är 
väsentlig för organisationen. Det är viktigt att de alltid gör rätt med den information som 
tjänsten hanterar. Att systemet inte räknar fel, eller lägger in en lottorad i systemet som 
avviker från den som kunden spelade, som respondent 5 presenterade. Sanningsenlig data är 
väldigt viktig, även gällande information som sportdata och resultat som skall presenteras för 
kunden. Information som presenteras för kunden skall alltid vara korrekt. Det handlar även 
mycket om att skapa en bra kundupplevelse. Att lyckas ge kunderna en snabb, bra och snygg 
tjänst så att de väljer att fortsätta att använda deras tjänster.  
 
 
Tillgänglighet 
 
Tillgänglighet kan betyda många olika saker. Enligt respondent 6 är en aspekt av 
tillgänglighet att tjänsten skall vara åtkomlig och fungera, att tjänsten skall vara snabb och 
lättviktig, att det ska ha god prestanda. Den skall vara åtkomlig för alla utan att kosta för 
mycket pengar. Enligt respondent 5 är en annan aspekt att tjänsten skall vara tillgänglig för 
alla kunder. Samt, enligt respondent 4, att tjänsten skall fungera på alla sorter av 
mobiltelefoner och webbläsare. Den skall vara tillgänglig för alla användare oavsett möjliga 
handikapp eller andra svårigheter. Det handlar även om användarvänlighet, att de skapar rätt 
tjänst utifrån kundens behov. 
 
 
Partition Tolerance 
 
Enligt respondent 4 är det viktigt att systemet inte är så beroende av andra komponenter att de 
påverkas av att en annan komponent slutar fungera. Om en tjänst inte fungerar skall den inte 
ha en stor påverkan på resten av tjänsterna som företaget erbjuder. Men för en del kan det 
vara viktigare att hela tjänsten fungerar, att hela tjänsten är åtkomlig och hela systemet 
fungerar, istället för att endast några delar av systemet fungerar. 
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5. Analys 
 
Inom detta kapitel presenteras en analys av det material och frågeställningar som presenterats 
i studien utifrån de två aspekterna pålitlighet och tillgänglighet, samt hur dessa skillnader 
påvisas inom tjänsten “Mina Spel”.  
 
 
5.1 Uppfattning av pålitlighet 
 
I den genomförda empirin framkom det att det finns en övergripande gemensam bild av vad 
begreppet pålitlighet innebär. Utvecklare på server-side beskriver pålitlighet som korrekthet 
av data och att denna data är sanningsenlig. Detta är något som client-side-utvecklare också 
konstaterar i sin beskrivning av begreppet. Att det finns en så pass enad bild av vad 
pålitlighet kan bero på att båda parter är väldigt inblandade i arbetet med systemets 
pålitlighet. Respondent 4 anser däremot att pålitlighet var en svårare aspekt att ta ställning till 
utifrån deras perspektiv. Eftersom det inte är client-side-utvecklarna som har hand om all 
lagrad data i systemet. Men de presenterar ingen data för kunden som inte har hanterats av 
server-side avdelningen. Däremot beskriver respondent 6 att client-side-utvecklare har lika 
stort ansvar att leverera korrekt data ned till server-side i form av exempelvis inlagda spel, 
som server-side har att lagra och behandla den data som kommer in till dem. Server-side har 
samma ansvar som client-side i att presentera korrekt data när den begärs. Detta 
gemensamma ansvar kan vara en möjlig orsak till att begreppets kärnbetydelse är väldigt lika 
för båda intressenterna som undersökts.  
 
Båda intressentgrupperna påpekar att systemets prioritet ligger i att det levererar korrekt och 
sanningsenlig data. Server-side-utvecklare beskriver att de föredrar att systemet ligger nere 
och är otillgängligt under en tid, före att systemet levererar fel eller icke sanningsenlig data.  
 
 
5.2 Uppfattning av tillgänglighet 
 
Till skillnad från hur de två intressentgrupperna beskrev pålitlighet, förekom det vissa 
skillnader i hur de uppfattar systemets tillgänglighet. Respondent 5 tar som exempel att 
systemet ska vara tillgängligt för människor med olika typer av handikapp och att det är en 
del av vad de tänker på när det ska definiera begreppet. Detta är ingenting som server-side-
utvecklare reflekterade över i någon av intervjuerna när de beskrev deras uppfattning av 
systemets tillgänglighet. De vardagliga arbetsuppgifterna, som de två grupperna utför, kan 
vara orsaken till deras skilda syn på begreppet. Client-side-utvecklare jobbar med den 
grafiska representationen för kunderna i form av ett gränssnitt. Detta är ingenting som server-
side-utvecklare behöver reflektera över i sitt dagliga arbete eftersom det inte ingår i deras 
arbetsuppgifter. Medan respondent 2 definierar tillgänglighet som att systemet skall vara 
åtkomligt och fungera, att kunderna skall kunna använda systemet och att företaget skall 
kunna ta emot transaktioner. För utvecklarna på server-side handlar det mer om viktiga 
komponenter inom systemet i samband med tillgänglighet, exempelvis transaktionssystemet, 
spelsystemet och journalföringssystemet.   
 
Båda undersökta parter är medvetna om att skillnader gällande de två begreppen kan 
förekomma. Respondent 2 tar som exempel att server-side-utvecklare endast uppfattas som 
ett API för client-side-utvecklare och att detta kan leda till en så kallad “black box”-situation, 
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där utvecklarna på client-side bara vet vad som de skickar in och vad de får ut ur systemet. 
Däremot är de inte medvetna om hur den data som skickas in behandlas. Detta är också något 
som kan vara en möjlig orsak till de skillnader som har uppkommit gällande begreppen 
tillgänglighet och pålitlighet som har presenterats ovan.  
 
Båda grupperna som har undersökts understryker att pålitlighet är viktigare än tillgänglighet i 
systemet. Men det som skiljer de två intressentgrupperna är att client-side prioriterar 
systemets tillgänglighet högre i relation till dess pålitlighet, än vad server-side-utvecklare gör.  
Detta kan tolkas utifrån client-side-perspektivets svårighet att behandla pålitligheten inom 
systemet, då detta inte är delar som de arbetar med. Medan deras nära relation till kunderna 
gör att deras beskrivning av tillgänglighet kan tolkas som högre prioriterat. De tar exempelvis 
upp mobiltelefonnät och dess tillgång till systemet som väsentligt i definitionen av 
tillgänglighet. Dessutom framkommer det i en av intervjuerna med client-side att de ibland 
får kompromissa när server-side inte kan möta deras krav på hur data ska behandlas. Kraven 
beskrivs av respondent 5 i intervjun som grundade i att server-side ska leverera data 
tillräckligt “snabbt och ofta”. Detta kan ses som ett tecken på att client-side-utvecklare tänker 
på att systemet ska vara tillgängligt i högre grad än vad server-side anser är nödvändigt eller 
möjligt, vilket stärker uppfattningen om att client-side-utvecklare har en högre fokusering på 
systemets tillgänglighet än server-side-utvecklare. 
 
 
5.3 Eventuell påverkan på arkitekturen av delsystemet “Mina Spel” 
  
Delsystemet “Mina Spel” har en grundbult i den loggföring (se ITS i bild 1) av systemet som 
sker vilket är ett tydligt exempel på hur företaget vill uppnå en nivå av pålitlighet i systemet. 
De vill ha en form av spårbarhet vilket leder till att de anställda kan se vad som sker och när 
det skett i systemet. Eftersom det är loggböckerna som är en stor del av källan till 
informationen som behandlas i systemet så går det att hävda att pålitligheten prioriteras före 
tillgängligheten, vilket presenteras av respondent 3. Om de hade valt att anpassa systemet 
efter tillgänglighet hade möjligtvis en annan lösning skett där loggböcker inte fördes och 
lagrades, utan där leverans av data skulle ske i en mer direkt form. Eftersom de båda 
undersökta parterna har en så pass gemensam syn på begreppet pålitlighet, går det inte att 
med säkerhet hävda att någon intressent har påverkat arkitekturen mer än den andra i 
avseende på dess pålitlighet. 
 
Arkitekturen är dock inte enbart baserad på att leverera korrekt data, om inte systemet är 
tillgängligt så blir datan inte användbart. Detta är något som också har varit genomgående i 
alla intervjuer. De har utformat arkitekturen hos systemet utifrån att vara pålitligt och 
tillgängligt. Men utifrån det material som presenteras i empirin går det att tolka server-side 
perspektivets beskrivning av tillgänglighet som en lägre prioritet, i jämförelse med 
pålitlighet. Utifrån respondent 1 och respondent 3 är det olika komponenter inom systemet 
som är kritiskt för tillgängligheten. Samt att systemet skall vara åtkomligt och fungera. Ett 
exempel på systemets tillgänglighet är av dess användning av databasen Cassandra. En 
distribuerad NoSQL databas med hög tillgänglighet, som gör det möjligt att skala systemet 
för att göra det tillgängligt för fler användare vid behov. Att hävda att valet av databas skulle 
vara en konsekvens av hur client-side ser på begreppet tillgänglighet vore riskfyllt. Detta 
eftersom det är server-side som har utvecklat systemet samt underhåller detsamma. Dock går 
det inte att utifrån genomförd empiri hitta tydliga tecken på att utformningen av arkitekturen 
beror strikt på server-side-utvecklares perspektiv på tillgänglighet och pålitlighet. 
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Eftersom arkitekturen av delsystemet “Mina Spel” är en distribuerad sådan så förekommer 
också en inlåsning av “Partition Tolerance” aspekten i CAP-teoremet. Detta beror på att om 
denna aspekt inte finns i ett distribuerat system så är det logiskt sett inte ett distribuerat 
system. Därav följer att kompromissen som måste göras när man skapar en arkitektur för ett 
distribuerat system är den mellan “Consistency” och “Availability”. (se kap 2.1.4) 
 
Delsystemet “Mina Spel” har en prioritering på att vara konsistent i sin behandling av data. 
Ett bevis på detta är den loggföring som sker inom systemet. Systemet bygger på att det, 
oavsett händelse, är möjligt att läsa av vad som har hänt från loggar av olika delsystem. Om 
loggföringen inte producerar korrekt data kan inte heller systemet användas, därför är det av 
största betydelse att loggar förs och att dessa är korrekt.    
 
Men systemet är inte bara utformat för att vara konsistent, arkitekturen är som tidigare 
beskrivet en distribuerad sådan, vilket gör att tillgängligheten gynnas då data fortfarande är 
tillgängligt även om delar av systemet ligger nere. Cassandra är ett tydligt exempel på 
systemets distribuering. Även den omformatering av det grundläggande transaktionssystem 
som beskrivs av en av respondenterna kan tolkas som en åtgärd för att öka tillgängligheten 
hos systemet.  
 
Sammanfattningsvis kan en prioritering av CAP-teoremets aspekter Consistency och Partition 
Tolerance ses i arkitekturen av delsystemet “Mina Spel”. Consistency (se avsnitt 2.2.1) 
påvisas genom den loggföring som förs i systemet och är kritiskt för hela dess uppbyggnad. 
Partition Tolerance påvisas genom att de bland annat använder sig av databasen Cassandra. 
En väsentlig aspekt av denna databas är att den enkelt kan skalas ut vid en oväntad lastökning 
hos tjänsten. Samt att maskinerna i företagets datahallar har en “Shared Nothing” egenskap, 
som behandlas av respondent 1. Availability (se avsnitt 2.2.2) är något som också har tagits i 
beaktande i utformningen av systemets arkitektur, men i samband med kartläggningen av 
arkitekturen så framkom att den mest kritiska delen av systemet är dess loggföring, samt att 
en kort tids otillgänglighet föredrogs framför att systemet levererade korrumperad eller icke 
sanningsenligt data. Detta leder till analysen att Consistency aspekten har en högre rang än 
Availability i delsystemets arkitektur.  
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6. Avslutande slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån genomförd analys av empiri följt av en 
avslutande diskussion om problematik kring studien, samt vidare forskningsmöjligheter.  
 
6.1 Slutsats 
 
Efter undersökningen hos företaget Svenska Spel har det framkommit att det finns en del 
skillnader mellan client-side-perspektivet och server-side-perspektivet gällande de två 
begreppen pålitlighet och tillgänglighet. Båda perspektiven har en högre prioritering av 
pålitlighet, i form av korrekt hantering av data, inom företagets distribuerade system. Det 
uppkom dock skillnader gällande definiering av begreppet tillgänglighet. Client-side anser att 
tillgänglighet innefattar att alla kunder skall kunna använda sig av tjänsten, oavsett 
svårigheter eller handikapp. Samt att tjänsten skall gå att använda på alla sorters mobiler och 
webbläsare. Däremot definierar server-side begreppet tillgänglighet som att systemet är 
åtkomligt och fungerar, att kunderna skall kunna använda sig av systemet och att företaget 
skall kunna ta emot transaktioner.  
 
Trots de skillnader som förekommer mellan de två perspektiven, går det inte att bevisa att 
dessa skillnader har haft en direkt påverkan på systemets arkitektur, utifrån det material som 
har samlats in under arbetet. Det går att anta olika följder, såsom att server-side-utvecklares 
perspektiv har en större inverkan på systemets arkitektur eftersom de har kontakt med 
systemet dagligen. Däremot går det inte att dra en konkret slutsats som tyder på att en 
skillnad implicerar en påverkan på hur arkitekturen är byggd.  
 
De exempel som har framkommit under undersökningen, gällande påverkan på systemets 
arkitektur, är utifrån arkitekturen hos tjänsten “Mina Spel”. Exempelvis användningen av 
databasen Cassandra, som gör att företaget enkelt kan skala ut vid en oväntad lastökning. 
Detta skedde när allt fler kunder började använda tjänsten via mobilen, som skapade en 
oväntad lastökning som behövde hanteras. Användningen av Cassandra är ett exempel på hur 
företaget påvisar Partition Tolerance, men även Availability, eftersom Cassandra är en 
databas som har hög Availability. Tjänsten påvisar Consistency genom den loggföring som 
förs i systemet som även är kritiskt för hela systemets uppbyggnad. 
 
Utifrån studiens insamlade material går det att tolka det som att server-side har en större 
påverkan på utformningen på arkitekturen av deras distribuerade system. Detta kan till viss 
del bero på deras arbetsuppgifter, då det är server-side som administrerar och skapar 
systemet. Därtill är det server-side som hanterar den data som kunderna är beroende av för att 
kunna spela på tjänsten. Denna tolkning kan göras eftersom det är client-side som har 
beskrivit att de ständigt måste kompromissa med server-side när en förändring skall 
genomföras. Att server-side har det “sista ordet” gällande arkitekturen, men även att de måste 
kompromissa med client-side då det är de som skapar de komponenter som kunden 
interagerar med. De är båda beroende av varandra, men det kommer alltid att finnas 
åsiktsskillnader mellan de två perspektiven. 
 
 
6.2 Diskussion 
 
Arbetet har främst fokuserat på CAP-teoremets två begrepp Availability och Consistency. 
Denna fokusering följde av att författarna till studien instämmer i det påstående som beskriv i 
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kapitel 2.1.4 om hur prioriteringar av CAP-teoremets aspekter kan utformas i ett distribuerat 
system. Tolkningen att om ett system är distribuerat måste Partition Tolerance prioriteras, var 
alltså något som präglade studien och dess forskningsfrågor. Därför valde författarna att 
fokusera på teoremets resterande två aspekter för att undersöka hur de två perspektiven inom 
företaget prioriterade dessa två, samt om det var någon skillnad mellan deras prioritering av 
dem. Möjligtvis skulle vidare forskning kunna ha en bredare ingångsvinkel för att undvika 
eventuella uppfattningar om att man i alla situationer, oavsett system, måste prioritera 
Partition Tolerance före de andra två aspekterna av CAP-teoremet.  
 
Det framkom tydligt att studiens forskningsfrågor inte var lämpade för alla respondenter. 
Detta resulterade i att en del svar från respondenterna blev fattiga på information då de inte 
var insatta i ämnet eller i det system som studien skulle exemplifiera ifrån. Eftersom de två 
undersökta grupperna utgick från sitt eget perspektiv så kan även en viss begreppsförvirring 
ha förekommit. Detta trots att uppsatsens författare arbetat hårt med att förhindra detta 
exempelvis genom översättning och tolkning av komponenter av studiens teoretiska ramverk. 
Vidare forskning skulle kunna motverka denna problematik genom att förfina 
urvalsprocessen av respondenter. 
 
De olika skillnaderna, gällande uppfattning av begreppet tillgänglighet, som framkommit 
under undersökningen kan delvis bero på valet av frågor som ställdes under studiens 
datainsamling, där frågorna kunde varit mer anpassade till det perspektiv som intervjuades. 
Det kan även bero på att det är två helt olika områden inom samma organisation som har 
undersökts. De har båda olika arbetsuppgifter och olika prioriteringar som gör att de skiljer 
sig från varandra. 
 
De olika skillnadernas påverkan på företagets arkitektur kan inte bevisas utifrån det material 
som samlats in under arbetet. Inga konkreta exempel har framkommit ur undersökningen som 
kan skapa denna slutsats. Även detta kan bero på de frågor som ställdes under 
undersökningens genomförda intervjuer. Om frågor gällande konkreta kompromisser hade 
ställts, kunde resultatet blivit annorlunda. Detta kunde ha resulterat i konkreta exempel som 
kunde skapa en ordentlig slutsats.  
 
Skulle vidare forskning utföras på ämnet skulle forskningsresultaten gynnas av att kartlägga 
den organisationsstruktur som råder på Svenska Spel. Eventuella arbetsgrupper och 
tillvägagångssätt inom organisationen har troligtvis stor inverkan på hur system utformas. 
Om en sådan kartläggning skulle genomföras på ett effektivt sätt, skulle den presentera hur 
kommunikationen inom företaget sker. Detta skulle i sin tur möjligtvis resulterat i nya 
upptäckter och en bättre förståelse av de orsaker som ligger bakom den arkitektur som 
systemet har, än de som har framkommit genom denna studie.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 
Inledning 
Presenterar en kort och koncis beskrivning av arbetets syfte och tillvägagångssätt.   
 
Övergripande frågor 
● Hur länge har du arbetat på Svenska Spel och vilken roll har du?  
● Vilka är dina huvudsakliga uppgifter?  
● Beskriv ditt arbetsområde på ett övergripande sätt.  

 
Tillgänglighet av systemet 
● Hur skulle du beskriva “Tillgänglighet” ur ditt perspektiv, med din roll inom Svenska 

Spel? 
● Hur ser du på tillgängligheten av ert distribuerade system?  
● Vad påverkar din syn av detta?  
● Vilka delar är mest kritiska för tillgängligheten av systemet?  

 
Pålitlighet av systemet 
● Hur skulle du beskriva “Pålitlighet” ur ditt perspektiv, med din roll inom Svenska 

Spel? 
● Hur ser du på pålitlighet av ert distribuerade system?  
● Vad påverkar din syn på detta?  
● Vilka delar är mest kritiska för pålitligheten av systemet?  

 
Utveckling och underhåll av system 
● Utifrån de redan nämnda synerna på tillgänglighet & pålitlighet, hur går ni tillväga för 

att uppnå dessa synsätt?  
● Har ni någon specifik process inom arbetet med ert system, dvs hur går ni tillväga för 

att utveckla och underhålla ert system?  
● Vid en situation där systemet ligger nere, hur hanteras det från er sida av företaget? Är 

det en del av ert arbetsområde?  
● Från vilka krav/intressenter får ni dessa olika krav som ni måste ta hänsyn till inom 

arbetet?  
 
Kravbild från intressenter ur respondentens perspektiv 
● Hur tror ni att medarbetare på client-side/server-side ser på begreppen pålitlighet och 

tillgänglighet?  
● Vilka är de största skillnaderna mellan din och medarbetares syn enligt dig (om det 

finns några)? 
● Finns det några likheter mellan hur ni ser på systemets pålitlighet och tillgänglighet?  
● Finns det några roller/intressenter som har en stor påverkan på hur ni utformar 

arkitekturen på era system? 
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● Hur ser ni till att anpassa de olika kraven som ni kan få från de olika 
områdena/intressenterna?  

● Finns det krav som prioriteras före andra inom ert område av utveckling?  
 
Risker med arkitekturen 
● Vilka risker finns med den arkitektur som systemet har i dagsläget, utifrån 

tillgänglighet och pålitlighet? 
● På vilket sätt skulle de kunna åtgärdas? Planerar man att åtgärda dessa eller är det 

omöjligt? 
● Vilka fördelar och nackdelar finns med den arkitekturen som ni har i dagsläget? 

 
Andra aspekter 
● Finns det några ytterligare aspekter, utöver tillgänglighet och pålitlighet, som ni finner 

väsentliga att ta upp som finns inom ert arbetsområde?  
 
 


