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Abstract 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att jämföra öppna och stängda e-handelsplattformar för 
att bättre förstå när respektive plattform är lämplig att använda. För att jämföra plattformarna har 
fördelar och nackdelar identifierats för de två plattformstyperna. Totalt har fem stycken kvalitativa 
intervjuer genomförts hos olika svenska företag med koppling till e-handel. Intervjuerna genomfördes 
med utgångspunkt från en intervjuguide med en låg grad av standardisering och strukturering. En 
kvalitativ databehandling har gjorts för att analysera resultatet. Uppsatsen resulterade i ett antal fördelar 
och nackdelar med öppna och stängda plattformar. Öppna plattformar tillhandahåller öppna API:er som 
möjliggör integration av externa system och snabbt införande av ny funktionalitet. Stängda plattformar 
erbjuder istället färre och enklare val vilket ger en lättare anskaffningsprocess. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Många företag står inför valet att investera i en e-handelsplattform Det är viktigt att välja rätt lösning 
utifrån de behov som finns i verksamheten för att maximera nyttan med investeringen. Enligt Lixandroiu 
och Maican (2015) är rätt val av plattform starkt kopplad till den framtida framgången för företaget på 
grund av ökad konkurrens mellan globala elektroniska butiker. Enligt PostNord (2017), förutspås att e-
handeln kommer fördubblas inom fem år om utvecklingen fortsätter i samma takt som idag.  Det ställer 
allt högre krav på e-handelsföretagen och deras e-handelsplattform. I dagsläget finns det olika typer av 
plattformar att välja mellan och valet är inte självklart. I huvudsak finns tre typer av e-handelsplattformar 
som bygger på olika arkitekturer: 

1. En stängd plattform som innehåller alla delar en e-handel behöver. Detta bygger på en monolitisk 
arkitektur, vilket innebär ett system med enstaka tillämpningar, där användar-gränssnittet och 
koden kombineras i ett enda program från en enda plattform. Där binder sig e-handelsföretaget till 
en enskild systemleverantör och blir beroende av en konsultdriven modell.   

2. En öppen plattform som omgärdas av API:er (Application Programming Interface) och 
möjligheten att sätta ihop olika delar till en helhet. En sådan arkitektur möjliggör därför 
användningen av ”Best of Breed” (BoB). BoB bygger på integrering av mjukvara från olika 
systemleverantörer. 

3. En plattform som bygger på open source, där högre krav ställs på den interna kunskapen i företaget 
för att drifta lösningen.   

Dessutom finns det plattformar som är någonting mitt emellan öppen och stängd. Jag har valt att fokusera 
på öppna och stängda plattformar i min undersökning. Tidigare har e-handelsplattformarna varit 
kompletta, ”allt-i-ett”-lösningar, men på senare år har även öppna lösningar börjat växa fram. Dessutom 
blir det allt vanligare att plattformarna distribueras över molnet i så kallade Software as a Service (SaaS)-
lösningar. Erfeng och Zhonghua (2010) menar att SaaS-lösningarna är ett svar på de allt högre krav som 
ställs på e-handelsföretagen där de förväntas integrera förvaltningen av hela affärsprocessen. 
 Den senaste typen av öppna plattformar är helt frikopplade e-handelsplattformar, så kallade headless-
plattformar (Wernersson 2018). En sådan plattform är helt fristående från Content Management System 
(CMS) och kan därmed koppla på valfritt CMS. En headless-plattform är en typ av integrationsplattform 
som separerar front end från back end. Det innebär att förändringar som görs i front end inte påverkar den 
bakomliggande datastrukturen eller affärslogiken.  
 I en kandidatuppsats från Wernersson (2018) framgår det att många talar om nyttan med en öppen 
plattform, framförallt lovordas de nya headless-plattformarna. Men frågan är om en öppen plattform alltid 
är det bästa valet. Det finns inte en lösning som passar bäst för alla och många faktorer påverkar vilken 
lösning som är bäst lämpad åt respektive företag. Det är därför mycket intressant att reda ut skillnaderna 
mellan de olika lösningarna och undersöka när respektive lösning är bäst lämpad.  
 Då öppna plattformar är relativt nytt inom e-handeln saknas det studier där sådana plattformar 
undersöks. Däremot har arkitekturen och resonemanget kring öppna plattformar funnits länge. I början av 
2000-talet gick affärssystemen en liknande utveckling när begreppet ”Best of Breed” blev allt mer populärt 
(Light et al. 2000). En del av denna undersökning kommer därför bestå av att undersöka vilka likheter det 
finns mellan den utveckling affärssystem har genomgått och den pågående utvecklingen med e-
handelsplattformar. 
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Denna uppsats skrivs på uppdrag av IT-konsultbolaget Soleil IT, som är ett IT-konsultbolag med stort 
fokus på webb och integrationer. Företaget är enligt dem själva en av de största aktörerna i Sverige vad 
gäller webblösningar som bygger på Content Management Systemet SiteVision. Nyligen släppte företaget 
bakom SiteVision en integrationslösning för e-handel. Deras e-handelsintegration bygger på den öppna e-
handelsplattformen Storm Commerce, som är en molnbaserad headless-plattform för digital handel. Soleil 
IT vill veta vad som skiljer sig mellan öppna och stängda plattformar, för att bättre förstå när respektive 
plattform är lämplig att använda. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att jämföra öppna och stängda e-handelsplattformar för 
att leverantörer som Soleil IT, men också deras kunder ska kunna förstå vilken plattform som passar deras 
verksamheter. 

1.3 Undersökningsfrågor/problemformulering 

För att förstå när de båda typerna av plattformar passar, menar jag att det vore väsentligt att identifiera 
fördelar och nackdelar med de båda. Likaså kan det vara av viss betydelse att identifiera vilka likheter det 
finns mellan affärssystemens och e-handelsplattformarnas utveckling, eftersom de har samma 
användningsområde. Medan affärssystemen har en lång historia har de betydligt yngre e-
handelsplattformarna inte undersökts så mycket. 
 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med en öppen lösning? 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med en stängd lösning? 

 Vilka likheter finns mellan affärssystemens och e-handelsplattformarnas utveckling? 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är företag som befinner sig i skedet att investera i en e-handelsplattform.  

1.5 Metodval datainsamling och analys 

I detta kapitel redovisas vilka metoder för datainsamling och analys som har använts i undersökningen. 
För att besvara frågeställningarna finns det olika tekniker för att samla information. Vid val av metod 
övervägdes intervju eller enkät. Enligt Patel och Davidson (2003) finns det två aspekter att beakta när man 
arbetar med frågor vid insamling av information. Det ena är grad av standardisering, som innebär hur 
mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och ordning. Det andra är 
grad av strukturering som innebär i vilken utsträckning frågorna är fria för respondenterna att tolka fritt 
beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter. Valet föll på att göra kvalitativa intervjuer med 
låg standardisering och strukturering.  

1.5.1 Kvalitativ intervju 

Att göra en kvalitativ intervju är enligt Patel och Davidson (2003) en bra teknik för att identifiera 
egenskaper och beskaffenhet hos något, till exempel den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 
något fenomen. Kvalitativa intervjuer har nästan alltid en låg grad av standardisering och ibland väljer 
forskaren att genomföra intervjuer utan att först ha formulerat intervjufrågor. För att lyckas med en 
kvalitativ intervju menar Patel och Davidson (2003) att intervjuaren bör hjälpa intervjupersonen att i 
samtalet bygga upp ett sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet.  
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Intervjuerna i undersökningen har genomförts baserat på en intervjuguide (Bilaga 2). Eftersom 
forskningen i ämnet är relativt mager kunde inte så många frågor baseras på litteraturen, istället behövdes 
maximalt utrymme för respondenten att svara inom. Därför valdes en låg grad av strukturering av 
intervjufrågorna. Då intervjufrågorna skulle lämna ett stort utrymme för respondenten att svara inom 
skulle det bli svårt att ha en hög grad av standardisering av intervjuguiden. Ett svar från respondenten kan 
bli brett och naturligt leda in på en annan fråga som i förväg kan vara svår att förutse. Därför föll valet på 
att även ha en låg grad av standardisering i min intervjuguide.  
 
Totalt genomfördes fem intervjuer på olika svenska företag. Två av företagen är produktbolag med SaaS-
lösningar för e-handeln och de andra tre är företag som bedriver e-handel, ett stort internationellt företag, 
ett litet företag samt ett företag på hobbynivå. Vid datainsamling brukar empirisk mättnad komma på tal, 
vilket innebär att det till slut inte längre dyker upp några nya åsikter i intervjuerna (Mason 2010). Eftersom 
jag intervjuade så pass olika företag med olika erfarenheter och synvinklar på e-handel kan det vara svårare 
att uppnå empirisk mättnad. Det hade för studien varit intressant att göra flera intervjuer inom varje 
segment och därmed ökat chansen till att uppnå empirisk mättnad, men inom tidsramen för uppsatsen var 
det inte möjligt. Det var ett aktivt val att välja olika typer av företag då jag ansåg det viktigare att ge en så 
bred bild som möjligt om det studerade fenomenet eftersom forskningen är så pass mager i ämnet. 
  
Intervjuerna har genomförts tillsammans med Sofia Wernersson som skriver en kandidatuppsats om e-
handelsplattformar i molnet. Anledningen till att intervjuerna genomfördes tillsammans är att vi båda 
skriver uppsatserna på uppdrag av Soleil IT. Våra ämnen överlappar varandra och därför hade vi nytta av 
varandra vid intervjuerna. Dessutom fick vi tillgång till intervjupersonerna via Soleil IT och det var inte 
möjligt att intervjua varje person två gånger. Detta på grund av att de helt enkelt inte kunde avsätta så 
mycket tid till att bli intervjuade. 

1.5.2 Metod för analys 

Eftersom forskning inom detta ämne är mycket mager, har en empirinära analys genomförts där jag gått 
igenom respondenternas svar ett flertal gånger. Under genomgången identifierades och markerades 
nyckelord som de olika respondenterna pratade om. Sedan inleddes en kategorisering av de olika 
nyckelorden för att kunna dela upp dem i olika fördelar och nackdelar. När en för- eller nackdel 
identifierats har den tilldelats en etikett för att karaktärisera den. Detta är i enlighet med hur Patel och 
Davidson (2003, s. 118–121) beskriver att kvalitativ bearbetning av data bör gå till. 
 
Teorireferenser användes i så hög grad som möjligt men utan att ”gripa efter smulor”. Det viktiga är inte 
att väga enstaka data mot litteraturen utan att väga analysresultaten mot litteraturen. Därför finns det i 
analyskapitlet relativt få referenser till litteraturen. 

1.5.3 Validitet och Reliabilitet 

För att öka reliabiliteten i undersökningen har en sammanställning av varje intervju skickats ut till 
respektive respondent för att ge denne möjlighet att komplettera sina svar. Respondenten har med det även 
givits möjligheten att korrigera eventuella fel eller misstolkningar i sina svar.  
 
Validiteten skulle möjligen kunna ifrågasättas: hur säkerställs att till exempel ”öppen” i ”öppen lösning” 
betyder samma sak för alla respondenter? För att undvika betydelseglidningar, inleddes varje intervju med 
en liten diskussion kring vad som är öppet och stängt så att vi pratade om ”samma sak”. 
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Ytterligare ett validitetsproblem skulle kunna uppkomma om de etiketter jag har hittat på för att 
karaktärisera de olika fördelarna och nackdelarna kanske är vilseledande eller missvisande på något sätt. 
En efterkontroll har jag inte haft tid att genomföra där andra personer skulle ha kunnat få se mina etiketter 
och sortera några slumpvis valda delar ur intervjuerna efter. En teknik för att göra detta är ”card sorting”. 
Benyon (2014) beskriver detta som en teknik för att förstå hur människor kategoriserar och organiserar 
saker. Å andra sidan har flera personer läst denna uppsats och inte funnit karaktäriseringarna orimliga. 

1.6 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra forskningsetiska krav som rör de individer som ska medverka i 
undersökningen. Det är viktigt att ha dessa krav i åtanke när en undersökning görs för att värna om de 
enskilda individernas integritet (Patel & Davidson 2003). Kravet på konfidentialitet innebär att alla 
uppgifter som vi erhåller från och om individerna måste behandlas konfidentiellt. Det innebär att vi inte 
får lämna uppgifter till utomstående samt att det inte får vara möjligt att identifiera en enskild individ när 
resultatet presenteras. Kravet på information innebär att individerna som medverkar i undersökningen 
måste informeras om undersökningens syfte och vad deras medverkan kommer att innebära. Kravet på 
samtycke innebär att det ska framgå att deras medverkan är frivillig och deltagaren ger sitt samtycke till 
att delta i undersökningen. Kravet på nyttjande innebär att de uppgifter som samlas in inte kommer 
användas för något annat syfte i en annan undersökning. 
 
För att efterleva de forskningsetiska kraven har en medgivandeblankett tagits fram som varje deltagare 
har fått skriva på (Bilaga 1). Blanketten syftar till att informera deltagaren om syftet med undersökningen 
samt hur intervjuerna dokumenteras. Deltagaren ges möjlighet till att vara anonym i undersökningen för 
att värna om individens rätt till integritet. Blanketten informerar även deltagaren om att en transkribering 
eller sammanställning av intervjun kommer skickas ut för att ge deltagaren möjlighet till att korrigera 
eventuella fel eller misstolkningar i svaren. 

1.7 Begreppsförklaringar 

Application Programming Interface (API): Är det gränssnitt som används för att hämta och lämna data 
mellan olika system. 

Back end: I mjukvaruutveckling skiljer man på presentation (front end) och affärslogik (back end). Back 
end hanterar vanligtvis affärslogik och datalagring. 

Content Management System (CMS): Ett system för att hantera och publicera olika typer av 
informationsinnehåll på webben. 

Customer Relationship Management (CRM): Ett system för att hantera interaktionen med nuvarande 
och möjliga kunder genom att analysera den data som finns tillgänglig om kunderna. 

E-handelslösning: Är den slutgiltiga samlingen av system för att drifta en e-handel. Kan bl.a. bestå av 
affärssystem, CRM, CMS, PIM, orderhantering och lagerhantering. 

E-handelsplattform: Innehåller den funktionalitet som behövs för att bygga en komplett e-
handelslösning. 

Front end: I mjukvaruutveckling skiljer man på presentation (front end) och affärslogik (back end). Front 
end är en abstraktion som förenklar den underliggande komponenten genom att tillhandahålla ett 
användarvänligt gränssnitt. 

Headless-plattform: En öppen plattform där presentation är skilt från affärslogik. 
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Integrationsplattform: En plattform som används för att integrera olika applikationer och tjänster. 

Mellanlager (middleware): Middleware gör det enklare för programutvecklare att genomföra 
kommunikation och inmatning / utmatning, så att de kan fokusera på det specifika syftet med deras 
tillämpning. Det kan beskrivas som "limmet mellan mjukvaror". 

Modul: Ett system består ofta av flera delar (moduler), där varje del har en viss funktionalitet.  

Omnikanal: En affärsmodell och innehållsstrategi som företag använder för att förbättra 
användarupplevelsen genom att ha samma erbjudande och upplevelser över flera kanaler. 

Pluggbarhet: Syftar på att det ska vara lösa kopplingar mellan olika moduler för att lättare kunna ta bort 
eller lägga till moduler och funktionalitet. 

Product Information Management (PIM): Ett system för att hantera produktinformation och 
kategorisering av produkter.  

Software as a Service (SaaS): Mjukvara som en tjänst över internet. 
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2. Litteraturöversikt 

2.1 Förklaring och reflektion över litteratursökning 

Vid litteratursökningen har Karlstads universitetsbiblioteks sökverktyg Onesearch använts. Sökverktyget 
söker igenom ett hundratal databaser. I samband med sökningarna upptäcktes ett informationsgap vad 
gäller analyser av olika typer av e-handelsplattformar. Nedan följer en beskrivning av hur en av mina 
sökningar och gått till och vilken typ av resultat de genererat. Exemplet ger en bild av det informationsgap 
som finns inom det undersökta ämnet. 
 
En sökning på ”E-commerce platform” gav 1131 svar 2018-03-05. En sådan sökning ger ett mycket brett 
resultat, med artiklar och konferenser som på något sätt behandlar e-handel. När sökningen filtrerades 
efter ämnet ”e-commerce platform” återstod endast 19 svar. Jag lyckades på så sätt sortera bort alla de 
artiklar som handlar om kundrelationer, anseende, affärsstrategier och annat som inte undersöker e-
handelsplattformar. Genom att läsa varje artikels abstract kunde jag filtrera bort ytterligare 17 artiklar som 
inte var intressanta för min studie.  
 
Den första av de två återstående artiklarna var Complete E-commerce Platform Model and Theoretical 
Foundation av Xu Wenping och Chen Tong från 2011. I artikeln tar författarna fram en teoretisk grund 
för hur en komplett e-handelsplattform kan se ut genom olika typer av avancerade modeller. Vidare gör 
de en matematisk beräkning på att deras modell är applicerbar på olika domäner, områden, regioner, 
företagskolonier osv. Tyvärr skriver inte författarna om varken styrkor, svagheter, möjligheter eller risker 
med deras modell och därför blir deras forskning ointressant för min undersökning. 
 
Den andra artikeln var A pluggable service platform architecture for e-commerce av Fabian Aulkemeier, 
Mohammad Anggasta Paramartha, Maria-Eugenia Iacob och Jos van Hillegersberg från 2016. Författarna 
inleder med att skriva om hur företag har gått från att oftast anta vertikalt integrerade lösningar för att 
styra hela värdekedjan för e-handel, till att inse att ett bättre tillvägagångssätt skulle vara att fokusera på 
vissa kärnkompetenser och sedan skapa ett partnerekosystem kring dem. I ett typiskt e-handelsekosystem 
med olika informationssystem för nätverkspartners blir integration och driftskompatibilitet viktiga 
faktorer för att möjliggöra sömlös samordning mellan partnerna. Syftet med studien var att bedöma 
möjligheten för toppmoderna tjänster i e-handels- och integrationsplattformar för att stödja en pluggbar 
servicearkitektur.  
 
Artikeln är intressant för min studie, i första hand beskriver författarna hur arkitekturen i en öppen 
plattform kan se ut, men författarna diskuterar även utmaningar och möjligheter med deras modell. Därför 
kommer jag använda mig av den i min litteraturgenomgång. Författarna till denna artikel har de senaste 
åren forskat mycket om hur hög pluggbarhet kan uppnås för just e-handelsplattformar, därför kommer 
artiklar från dem vara min primära källa i litteraturstudien. 
 
Reflektion över informationssökning 
När jag gjorde min litteraturstudie var jag framförallt intresserad av att hitta artiklar som tar upp för- och 
nackdelar med stängda samt öppna e-handelsplattformar. Det visade sig dock att sådana undersökningar 
aldrig gjorts baserat på de sökningar jag gjort. Det går att argumentera för att jag inte med säkerhet kan 
säga att sådana undersökningar ej gjorts, men det är samtidigt inte rimligt att jag inom tidsramen för en 
kandidatuppsats kan söka igenom all forskning som finns inom ämnet. Jag har varit noggrann med att 
identifiera de viktigaste nyckelorden för att finna rätt information genom att bland annat granska ämnesord 
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för de artiklar som varit någorlunda intressanta. Dessutom har jag vid flera tillfällen tagit hjälp av personal 
på Karlstads universitetsbiblioteket för att söka information, men trots deras stora kunnande i 
informationssökande har jag inte lyckats finna något av direkt värde.  
 
När jag sökt har jag utgått från ”e-commerce platform” och sedan lagt till ord som evaluation, possibilities, 
risks, challanges, problems, analysis, complete, integration, pluggability, ”best of breed” etc. i olika 
kombinationer. Jag har även testat att byta ”e-commerce” mot electronic commerce” men det ger liknande 
resultat, varför jag fortsättningsvis valde att enbart använda mig av ”e-commerce”. Ingen av dessa 
sökningar har gett önskat resultat. Däremot är det mycket vanligt med studier om hur en e-
handelsplattform används som ett verktyg för att öka kundnöjdhet, hantera recensioner, effektivisera 
affärsprocesser etc. men ingen av dessa går in på fördelar/nackdelar med olika typer av plattformar. Jag 
finner det mycket märkligt att ingen undersökt detta tidigare då det bör skilja sig mycket i funktionalitet, 
kostnad, skalbarhet och möjligheter mellan de olika typerna av plattformarna.  
 
För att ändå kunna studera fenomenet valde jag att utöka min sökning utanför e-handelsplattformar. Min 
förhoppning var att det skulle finnas liknande forskning om affärssystem eller andra typer av system, och 
därmed kunna dra slutsatser från den forskningen och applicera det på e-handelsplattformar. Det jag har 
funnit när jag breddat min sökning är forskning som visar på hur affärssystemen har utvecklats sen de 
först uppstod. Detta anser jag är högst relevant då tydliga kopplingar kan dras till hur e-handelsplattformar 
utvecklats de senaste åren. 
 
I resten av kapitlet som följer berörs de viktigaste delarna inom e-handel och e-handelsplattformar för att 
förklara ämnet på ett så komplett sätt som möjligt. En förklaring ges på vad e-handel och e-
handelsplattformar är samt de viktigaste begreppen för att förklara öppna och stängda plattformar. 
Dessutom följer ett avsnitt med utvecklingen av affärssystem för att kunna dra paralleller mellan dess 
utveckling i förhållande till e-handelsplattformar. 

2.2 E-handel 

E-handel misstas ofta för att enbart innefatta köp och försäljning över internet, människor tänker oftast på 
konsumenthandelsköp från företag som Amazon. Men e-handel bör betraktas som alla elektroniskt 
förmedlade transaktioner mellan en organisation och alla tredjeparter den interagerar med (Chaffey 2015). 
Enligt denna definition bör även icke finansiella transaktioner så som kundsupport och 
informationsförfrågningar beaktas som en del av e-handeln. Kalakota och Whinston (1997) refererad i 
Chaffey (2015) belyser olika perspektiv av e-handeln som gäller än idag: 

 Kommunikationsperspektiv – leverans av information, produkter, tjänster eller elektronisk 
betalning. 

 Affärsprocessperspektiv – tillämpningen av teknik mot automatisering och av affärstransaktioner 
och arbetsflöden. 

 Serviceperspektiv – vilket möjliggör kostnadsbesparing samtidigt som hastigheten och kvaliteten 
på leveransen ökar. 

 Onlineperspektiv – köp och försäljning av produkter och information online.  
 
Dessa definitioner visar att e-handel inte enbart är begränsad till köp och försäljning av produkter, utan 
faktiskt innefattar för-handel- och efterhandelsaktiviteter över hela försörjningskedjan. 
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I en årlig rapport som PostNord (2017) genomfört, kallad E-barometern, framgår det att den svenska e-
handeln växte med 16% under 2017. Det motsvarar en försäljning om 67.0 miljarder kronor. Vidare 
framgår det i rapporten att e-handeln nu utgör 8.7% av den totala detaljhandeln. De räknar med att e-
handeln kommer fördubblas inom fem år om utvecklingen fortsätter i samma takt, vilket innebär allt högre 
krav på e-handelsföretagen. 
 
Ibland förväxlas e-handel med e-business, som är en bredare omfattning än e-handel. Chaffey (2015) har 
dock valt att ersätta begreppet e-business med digital business då det bättre återspeglar det nuvarande 
användandet av termen i branschen och forskningen. Med e-business eller digital business menas hur 
företag tillämpar digital teknik och media för att förbättra organisationens konkurrenskraft genom att 
optimera interna processer med online- och traditionella kanaler till marknad och utbud (Chaffey 2015). 

2.2.1 Olika typer av e-handel 

E-handel bedrivs på olika sätt beroende på vilka aktörer som är inblandade i transaktionen.  

Business to business (B2B):  
Business to business, även kallat B till B eller B2B, innebär att alla inblandade aktörer i en transaktion är 
företag eller andra organisationer. Till exempel kan en transaktion involvera en tillverkare och grossist, 
eller en grossist och en återförsäljare. Business to Business avser affärer som bedrivs mellan företag, 
snarare än mellan företag och enskilda konsumenter. Enligt Turban et al. (2012) är över 90 procent av 
volymen i e-handeln B2B. 

Business to Consumer (B2C): 
Business to Consumer eller B2C innebär transaktioner i detaljhandeln från företag till enskilda kunder. 
Ofta gäller det produkter och tjänster som säljs till slutanvändare (Turban et al. (2012).  

E-Government 
Kan innefatta både Government to Business(G2B), Government to Government (G2G) och Government 
to Consumer (G2C). Det innebär att en myndighet köper eller säljer produkter, information eller tjänster 
till enskilda individer (G2C) till företag och organisationer (G2B) eller till andra myndigheter (G2G) 
(Turban et al. 2012). 

Consumer to Consumer (C2C): 
Consumer to Consumer innebär att transaktioner sker direkt mellan konsumenter. Exempel på C2C 
inkluderar personer som säljer bostadsfastigheter, bilar och annat på nätet. Annonsering av personliga 
tjänster via internet och onlineförsäljning av kunskap och expertis är andra exempel på C2C (Turban et al. 
2012). Jag menar att Blocket är ett bra exempel där mestadels C2C sker. 

2.3 E-handelsplattformar 

Den grundläggande idén om en plattform är separation av stabila och utvecklande komponenter i ett 
system. Plattformen spelar en central roll i att möjliggöra variation och utvecklingsbarhet i system 
(Aulkemeier et al. 2017).  
En e-handelsplattform är det system som ett e-handelsföretag använder sig av för att presentera sina 
produkter till konsumenten. Plattformen kan ses som ett digitalt skyltfönster, vars främsta uppgift är att 
tillhandahålla funktionalitet för att bygga en komplett e-handelslösning. Framförallt måste funktionalitet 
för att presentera produktinformation finnas, men det är även viktigt med administrativa funktioner som 
underlättar beslutsfattandet (Turban et al. 2012). 
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2.3.1 Brister i nuvarande system 

För att det modulära sättet ska kunna fungera måste det ökande antalet tjänster vara hanterbart. Nuvarande 
IT-tjänster bygger mestadels på förpackade applikationer och kräver betydande resurser för att göra dem 
redo för användarens affärsbehov. Bristen på nuvarande e-handelsarkitekturer för att stödja pluggbara 
tjänster är ett potentiellt hinder för ett mer flexibelt och skalbart samarbete inom e-handel. Således är det 
viktigt att få insikt i kapaciteten hos den senaste tekniken inom e-handelsplattformar för att stödja 
pluggbara tjänster för att bana väg för en pluggbar serviceplattformarkitektur (Aulkemeier et al. 2016). 
Författarna drar slutsatsen att den toppmoderna e-handelsplattformen är modulär i viss utsträckning. 
Tjänsten är dock begränsad till ett litet antal stora applikationssystem som täcker en omfattande 
uppsättning funktionalitet. Dessutom är driftskompatibiliteten hos de funktionella komponenterna 
beroende av mellanlagerkomponenter som är avsedda att öka pluggbarheten. 

2.3.2 E-handelsplattformars utveckling 

I början av e-handelseran antog återförsäljare mestadels vertikalt integrerade lösningar för att styra hela 
värdekedjan för e-handel. Men de började inse att för att uppnå smidighet skulle ett bättre förhållningssätt 
vara att fokusera på vissa kärnkompetenser och sedan skapa ett partnerekosystem kring dem. Således bör 
återförsäljare sträva efter en modulär och flexibel arkitektur med liten kärna av e-handelsfunktionalitet, 
som kan förlängas med ytterligare tjänster från tredjepartleverantörer. Vidare ser vi på det nuvarande e-
handelslandskapet ett ökande införande av molntjänster, vilket kan stödja det distribuerade och modulära 
servicekonceptet. De nödvändiga ansträngningarna under varje fas för att införa en IT-tjänst har 
återspeglats i begreppet pluggbarhet. Närmare bestämt är pluggbarhet en mjukvarukvalitets-egenskap som 
består av ett antal kvalitetsaspekter för att mäta de resurser som krävs i alla faser av tjänsteupptagning 
(Aulkemeier et al. 2016). 

2.3.3 Utvärderingskriterier för e-handelsplattformar 

Vid första ögonkastet verkar e-handelsplattformarnas funktionalitet vara ganska enkel: alla e-
handelswebbplatser har produktkataloger och erbjuder sätt att söka efter och navigera till önskade objekt, 
de har alla kundvagnar, de erbjuder alla speciella erbjudanden som exempelvis gratis frakt, och de erbjuder 
alla säkra transaktioner (Balaraman & Kosalram 2012).  
 Att välja rätt e-handelsprogram på lång sikt kan vara svårt menar Balaraman och Kosalram (2012). Det 
är inte lätt att basera ett beslut på både nuvarande krav och en vag, obestämd uppsättning framtida behov 
som ännu inte ens träffat planeringsstadiet. Vidare förklarar författarna att olikheterna mellan e-
handelsapplikationer kan betyda skillnaden mellan en framgångsrik och misslyckad e-handelsplats. 
Balaraman och Kosalram (2012) tar upp tio faktorer som en e-handelsplattform kan utvärderas på. 

Tabell 1. Topp 10 utvärderingsfaktorer för e-handelsplattformar. 
Faktor Förklaring av faktor 
Skalbarhet Kommer webbplatsen att fungera effektivt genom trafiktoppar 

och dalar? 
Produktkatalog Kommer dagens produktstruktur möta morgondagens behov? 
Användarvänlighet Kommer plattformen direkt att effektivisera återförsäljare, 

marknadsförare och andra företagare? 
Sökfunktion Hur lätt kan kunder hitta det de vill ha, och hur lätt kan jag 

marknadsföra de produkter jag vill baserat på kunders sökningar? 
Rörlighet/flexibilitet Hur lätt kan jag genomföra företagsförfrågningar för att övervaka 

och svara på en enskild webbesökares beteende? 
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Rapportering och analys Har jag alla funktioner som jag behöver för att förstå min online-
verksamhet? (Hur fångar plattformen upp och lagrar både 
historisk- och beteendemässiga data?) 

Standard Är e-handelsplattformen byggd på en standardplattform? 
(Java/J2EE eller Microsoft .NET) 

Integration Hur lätt kan plattformen integreras mot andra system? 
Interoperabilitet Fungerar plattformen med serviceorienterad arkitektur? 
Synergi Stödjer plattformen affärsmodeller bortom B2C? 

Källa: Balaraman och Kosalram (2012:12, Tabell 3). 

2.4 Öppna plattformar 

I litteraturen finns det många begrepp för denna typ av plattform, bland annat förekommer pluggbar och 
modulär. Det finns dessutom många olika typer av systemarkitekturer som alla är av en öppen karaktär. 
Bland några kan nämnas Service Oriented Architechture (SOA) och Micro-Service Architecture. I denna 
uppsats kommer utgångspunkten vara begreppet öppen plattform då det är den mest allmänna 
beskrivningen.  
 
En plattform kan betraktas som en uppsättning stabila komponenter som stöder variation och 
utvecklingsmöjligheter i ett system genom att begränsa kopplingarna bland de andra komponenterna. I en 
öppen plattform är komponenterna externa e-handelstjänster som tillsammans med plattformen utgör ett 
fungerande informationssystem för e-handelsföretag. Målet med en sådan plattform är att förbättra 
tjänsternas pluggbarhet för att stödja variation och utvecklingsmöjligheter hos de använda tjänsterna och 
det övergripande systemet. Tanken bakom pluggbar plattformsarkitektur är att ge användarna möjlighet 
att integrera e-handelstjänster i den befintliga miljön med minimal insats när det gäller inköp och införande 
(Aulkemeier et al. 2016). 
 
Plattformen bör göra det möjligt för leverantörer av försörjningskedjor att dela sina tjänster, genomföra 
interorganisatoriska processer och arbeta med resurser tillsammans, vilket resulterar i ett öppet och smidigt 
e-handelsnätverk. Sådana interorganisatoriska integrationsplattformar har vissa distinkta krav i jämförelse 
med system som används internt inom en organisation eller endast är tillgängligt för ett slutet 
företagskonsortium, särskilt om plattformen syftar till att fungera som en ”one time stop shop” till IT-
tjänster (Aulkemeier et al. 2016). IT-landskapet hos online-återförsäljare kännetecknas av fem huvuddelar, 
nämligen upphandling, försäljning, service, logistik och ekonomi. I praktiken täcks de flesta av dessa 
komponenter inte av e-handelssystemet, så ytterligare komponenter som ett affärssystem och ett 
lagerhanteringssystem används (Aulkemeier et al. 2016). 
 
Ett viktigt mål för konstruktionen av den plattformsbaserade arkitekturen kan uttryckas som identifiering 
av de stabila komponenterna i systemet för att maximera pluggbarheten hos de återstående 
komponenterna. De förväntade fördelarna med ökad pluggbarhet genom serviceplattformen kan 
sammanfattas som plattformanvändarens förmåga att samla externa och innovativa IT-tjänster såväl som 
att samarbeta med externa affärspartners lättare (Aulkemeier et al. 2016). 
 

2.4.1 Intressenter 

Aulkemeier et al. (2016) har identifierat tre typer av intressenter som en öppen plattform har: 

 Tjänsteleverantörer  
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 Plattformsleverantören  

 E-handelsföretaget 

Nedan förklaras respektive intressent mer utförligt.  

E-handelsföretaget 
E-handelsföretaget är den som säljer varor delvis eller uteslutande online. På affärsnivå består 
handelsprocessen online av för-handel, handel och efter-handel. Beroende på affärsmodellen hos e-
handelsföretaget kommer olika äldre komponenter att implementeras på applikationslagret. En 
återförsäljare som kommer från en offline-kanal med ett antal fysiska butiker kommer troligtvis att ha ett 
affärssystem för att hantera sin verksamhet. I det fallet kommer komponenterna att buntas in i 
affärssystemet. När en nätkanal introduceras kommer återförsäljaren att lägga till en webbutikskomponent 
till landskapet som gör det möjligt för kunder att bläddra och beställa varor online. Orderutförandet och 
övriga back office-aktiviteter kommer att utföras av affärssystemet (Aulkemeier et al. 2016).  
 En ren online-återförsäljare kan å andra sidan införa en mer omfattande e-handelsplattform. Dessa 
plattformar tillhandahåller inte bara en nätbutik utan också en större uppsättning av 
affärssystemsfunktioner. Beroende på företagets komplexitet och storlek behöver ett affärssystem inte 
vara närvarande alls. Alla dessa applikationskomponenter kan antingen driftas på egen hand eller som 
SaaS-lösningar tillhandahållna i form av webbapplikationer av en tjänsteleverantör. Arkitekturen bör 
möjliggöra en gradvis övergång från det nuvarande monolitiska landskapet till en molnbaserad arkitektur. 
Det ska vara möjligt att lägga till tjänster i det landskapet och successivt flytta ny och befintlig 
funktionalitet från interna system till molnet (Aulkemeier et al. 2016). 

Tjänsteleverantörer 
Tjänsteleverantören kan antingen tillhandahålla rena IT-tjänster eller vara en leverantörskedjepartner som 
tillhandahåller företagstjänster (B2B-e-handel). Båda tjänstetyperna måste integreras på informations-
systemnivå för problemfri processkörning. Den faktiska tjänsten som erbjuds kan innehålla ytterligare 
komponenter som interna system eller affärsfunktioner inte täcker, eller funktioner som outsourcas av 
strategiska skäl. I själva verket bör det vara möjligt att integrera alla typer av tjänster genom den pluggbara 
arkitekturen. En viktigare aspekt är istället att få en övergripande bild av potentiella servicegränssnitt som 
plattformen behöver stödja (Aulkemeier et al. 2016). 

Plattformsleverantören 
Den pluggbara serviceplattformen fungerar som mellanhand mellan återförsäljaren och 
tjänsteleverantören. Målet med plattformen är dubbelt: det ska göra det möjligt för e-handelsföretag att 
samla IT-tjänster och att samarbeta med leverantörskedjan. Det tillhandahåller en serviceram som 
möjliggör tillförsel och konsumtion av tjänster och en processram för att implementera servicebaserade 
processflöden (Aulkemeier et al. 2016). 

2.4.2 Servicegränssnitt 

Aulkemeier et al. (2016) har identifierat fyra olika servicegränssnitt: 

 Meddelandebaserad integration kan realiseras genom moderna webbtjänster eller webb-API som 
kommunicerar via HTTP och kan användas med toppmoderna integrationsverktyg och tekniker. 
Denna typ av gränssnitt är lämpligt för fristående tjänster, såsom betalningstjänster, 
adressverifikationer, kund- eller kreditförfrågningar. Men också för att få tillgång till eller förse 
resurser i SaaS-applikationer och sociala medietjänster på ett programmerbart sätt. 
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 En annan gränssnittstyp bygger på mer specialiserade protokoll som kan betraktas som en äldre 
teknik för att integrera tjänster. Trots dess högre komplexitet och tekniska beroenden används 
dessa protokoll fortfarande allmänt för att integrera äldre system eller kommunikationstjänster som 
email och chatt, men kommer inte att implementeras av moderna SaaS-applikationer. 

 Webbapplikationer används i allmänhet som användargränssnitt i SaaS eller sociala medier, samt 
i analytiska tjänster och rapportering i form av instrumentpaneler. 

 I back end integreras analytiska tjänster genom ett gränssnitt som tillåter utbyte av stora mängder 
data. Meddelandebaserad integration skulle producera för mycket ”overhead” och är därför inte 
lämplig för scenarier som innefattar stora datasamlingar. I stället kommer integrationen baseras på 
datautvinning, överföring och laddning eller via databasförbindelser.  

2.4.3 Integration av externa tjänster 

Enligt Aulkemeier et al. (2016) är den vanligaste lösningen av e-handelsplattformar som studerats för att 
lösa företagsintegrationsfrågan att förlita sig på hårdkopplad webbtjänstbaserad integration. I den här 
metoden är varje extern tjänst ansluten till varje nätbutikplattform genom så kallade ''connectors'' eller 
''adapters''. Om en adapter inte är tillgänglig tillhandahåller vissa plattformar även verktyg för användare 
eller tjänsteleverantörer att utveckla sina egna applikationsanslutningar. Även om detta tillvägagångssätt 
verkar fungera bra, kommer det att producera en ineffektiv punkt-till-punkt-integrationstopologi till slut 
(Aulkemeier et al. 2016). 
 
När antalet system att integrera ökar blir hela integrationsschemat mycket komplext, med en negativ 
inverkan på skalbarheten. Dessutom förväntas inom en snar framtid att molntjänster blir än mer populära 
när företag och organisationer flyttar sina befintliga lokala system till molnet. På grund av denna situation 
uppstår nya integrationsscenarier som involverar både interna och molnbaserade applikationer. Det kan 
bli besvärligt att integrera system av olika natur som SaaS-system och ”legacy”-system. Anslutningar 
mellan SaaS-applikationer är också utmanande på grund av mångfalden av datamodeller och brist på 
standardisering. Det ökande införandet av molntjänster ger dock nya sätt att lösa integrationsutmaningar. 
Traditionella mellanlager och integrationsplattformar kan få fördelar från molntjänstteknik genom att 
utmärka sig som en molnbaserad integrationsplattform, vanligen kallad Integration Platform as a Service 
(iPaaS) (Aulkemeier et al. 2016). 

2.4.4 Flera systemleverantörer 

Vid millenniumskiftet förutspådde flera författare och utövare att CRM-moduler, domänspecifika 
operationer och e-business-aktivering kommer att bli standard i framtida affärssystemspaket. De kallade 
det affärssystem II (ERP II), som en utveckling av det traditionella affärssystemet. Haddara och 
Constantini (2017) har via intervjuer hos organisationer, systemleverantörer och införandepartners försökt 
klargöra varför affärssystem II ännu inte blivit en standard. Deras intervjupersoner anser att de befintliga 
affärssystemen definitivt är mer flexibla och integrationsklara än sina föregångare, men ersätter ändå inte 
specialiserade system som Customer Relationship Management (CRM) eller Supply Chain Management 
(SCM).  
 
Baserat på intervjuerna som Haddara och Constantini (2017) uförde kom författarna fram till att följande 
faktorer var avgörande när organisationer valde separata CRM-system: 
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Omfattning vid anskaffning av affärssystem  
I många fall börjar organisationer antingen med införande av affärssystem först och implementerar sedan 
ett CRM-system, eller vice versa. Det händer sällan att en organisation skulle införa båda samtidigt. Medan 
flera av intervjupersonerna uppgav att de skulle ha valt ett separat CRM-system ändå, nämnde några också 
att de inte tänkte på det under affärssystemsvalet av flera skäl. Framförallt skulle det bli ett för stort och 
omfattande projekt att införa både affärssystem och CRM-system samtidigt.  Normalt väljer organisationer 
att införa två separata lösningar, eftersom det är väldigt komplext att kombinera båda i samma projekt, 
även om affärssystemen har en etablerad försäljnings- och distributionsmodul, eller till och med en 
komplett CRM-modul, föredrar organisationen oftast att köpa Best of Breed i båda områdena. En annan 
orsak till denna separation kan vara relaterad till varje systems olika inriktning, affärssystem är mer av ett 
internt system, SCM och CRM går över gränserna för företaget, de är mycket olika i omfattning (Haddara 
& Constantini 2017). 

Kostnader 
Medan de flesta av de studerade organisationerna driftar affärssystemen själva, övergick flera av dem till 
en molnbaserad CRM-lösning. Dessutom nämnde flera implementationspartners och leverantörer att 
majoriteten av sina kunder föredrar ett molnbaserat CRM, men inte ett molnbaserat affärssystem. 
Argumenten för molnbaserade CRM-system är flera, såsom tillgänglighet och utnyttjande av 
systemadministrationen till säljaren. Flera av intervjupersonerna nämnde att de totala kostnaderna för att 
ha ett molnbaserat CRM kan vara lägre än att köra en CRM-modul i affärssystemet (Haddara & 
Constantini 2017). 

Användarvänlighet och enkelt användande 
Nästan enhälligt uppgav informanterna att de fristående CRM-systemens gränssnitt är mycket 
användarvänligare än försäljnings- och marknadsrelaterade moduler eller CRM-moduler i välkända 
affärssystem (Haddara & Constantini 2017). 

Verktyg och funktioner 
Huvudfunktionerna och funktionerna är mycket lika, men av natur har CRM-system ett tydligt fokus på 
kundrelationer. Vissa funktioner erbjuds endast av CRM-systemet och har tydligt haft en stark inverkan 
på beslutet att anta ett separat CRM-system i våra mål. Ett av huvuddragen verkar vara den enkla 
integrationen med marknadsföringsverktyg och landningssidor för företagen för att potentiellt kunna 
överföra en potentiell kund till en kund. Flexibiliteten och möjligheten hos CRM-system att integrera och 
importera data i flera format anses också vara avgörande fördelar. En annan intervjuperson nämnde att de 
valde en separat CRM-lösning, eftersom den nuvarande försäljnings- och distributionsmodulen i 
affärssystemet inte är tillräcklig (Haddara & Constantini 2017). 

2.5 Stängda plattformar 

I litteraturen finns det många begrepp för detta, bland annat förekommer komplett, ”allt-i-ett” lösning och 
monolitisk. I denna uppsats kommer utgångspunkten vara begreppet stängd plattform då det är den mest 
allmänna beskrivningen. En stängd plattform innebär oftast en helhetslösning från en enskild leverantör.  

2.5.1 Nackdel med stängda plattformar 

Existerande referensmodeller inom e-handel och detaljhandel är generellt affärsmodeller. De beskriver 
hela affärsmodellens funktioner och processer. System som bygger på dessa referensmodeller tenderar att 
omfatta alla primära affärsaktiviteter, vilket ofta resulterar i monolitiska lösningar. Som tidigare nämnts 
fokuseras allt mer på enskilda aktiviteter inom värdekedjan. Genom att tillhandahålla end-to-end-system 
i den höguppdelade affärsmiljön med enskilda organisationer som endast täcker delar av värdekedjan leder 
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det till ineffektiv användning av IT-resurser. Dessutom är monolitiska system inte byggda för samarbete 
med externa system, vilket gör utbytet av individuell IT-funktionalitet och externa affärspartners 
besvärliga (Aulkemeier et al. 2016). 
 Huvudsyftet med en servicebaserad modulär arkitektur är därför att stödja uppbyggnaden av system 
som går utöver vad dagens monolitiska system uppnår med avseende på flexibilitet i IT- och 
företagsservice. Det gör att företag kan integrera innovativa IT-tjänster snabbare och hjälper dem att 
ansluta sig till affärspartners med mindre ansträngningar. Aulkemeier et al. (2016) hävdar att uppdelning 
och modularitet i systemet krävs för att uppnå mångsidighet. Det plattformsbaserade tillvägagångssättet 
skiljer mellan den stabila komponenten i ett system och de andra utvecklande komponenterna som 
utvecklas kring det (Aulkemeier et al. 2016). 

2.5.2 Enskild systemleverantör 

Affärssystem från enskilda leverantörer erbjuder en enklare modell för IT-infrastruktur och som lovar 
flera synergier. Höga nivåer av teknisk integration skapas och storskalig Business Process Re-engineering 
(BPR) som ofta kommer med införandet förbättrar den organisatoriska sammanhållningen. BPR innebär 
nyutformning av organisationsprocesser för att uppnå en förbättring inom ett företag. Vidare anger 
leverantörer av affärssystem att företag kommer att ha aktuell teknik genom uppgraderingar och mindre 
beroende av en intern IT-funktion, eftersom båda dessa områden stöds av sig själva (Light et al. 2000).  
 
I takt med att marknaden för affärssystem har mognat har problem med införandeprocessen och systemets 
funktionalitet uppstått. Affärssystem har i allmänhet kostat mer än vad som ursprungligen förutspåddes 
och nivåerna av organisatoriskt trauma har orsakat svåra problem. En viktig orsak till detta har varit 
behovet av att organisationerna ska genomföra drastiska förändringar i affärsprocessen, ofta i ett steg. 
Organisationer börjar fråga sig om affärssystem från enskilda leverantörer fortfarande representerar "bästa 
praxis" inom kärnfunktionella områden, och än viktigare kanske börjar att inse konsekvenserna av att anta 
en allmän systemstrategi. Det har blivit klart att organisationer som har implementerat ”en-
leverantörssystem” i stort sett har snarlika affärsprocesser och IT-infrastrukturer (Light et al. 2000). 
 
Införandet av affärssystem är komplext på grund av systemets höga integrationsnivå och kravet på 
verksamhetsövergripande samförstånd i nyutformning (BPR) av en organisations centrala affärs-processer 
i linje med de inom programvaran. Många chefer i olika företag och branscher hävdar att programvarans 
affärsmodell inte är representativ för företagets eller branschens egna affärsmodell och att nyutformning 
(BPR) av verksamheten i linje inom detta skulle innebära stora svårigheter. Det hävdas också att 
mjukvarufunktionalitet ofta saknas (Light et al. 2000). 
 
I fallstudien som Light et al. (2000) utförde hävdade en av förvaltarna att affärssystem vanligen säljs in 
som ”best of practice” men att de mer känns som ”best of a bad bunch”. IT- och affärsförvaltare menade 
även att affärssystem tenderar att endast ha en ”best in class” applikation inom deras integrerade svit av 
lösningar. Dessutom finns en oro för att ett enda affärssystem blir som en tvångströja. Snarare än att kunna 
införa ny funktionalitet för att utnyttja affärsmöjligheterna och förbli konkurrenskraftiga, är vissa chefer i 
studien oroliga över att överges, väntandes på nästa uppgradering från deras affärssystemsleverantör. Ett 
växande antal företag har därför beslutat att utveckla sin egen anpassade serie av företagsapplikationer 
(Light et al. 2000).  
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2.6 Pluggbarhet i plattformar 

Konceptet med pluggbarhet kan betraktas som en kvalitetsegenskap för informationssystem, som 
motsvarar tillförlitlighet, effektivitet eller underhåll. Aulkemeier et al. (2016) upptäckte i sin undersökning 
att det kriterium som de nuvarande tjänsterna och integrationsplattformarna saknade var enkelhet i 
integrationen. Orsaken till denna brist ligger i komplexiteten i uppgiften att utveckla och upprätthålla 
gränssnittet (adaptrarna) mellan de olika mjukvarutjänsterna. 
 I ett applikationslandskap med utvecklande funktionalitet är den mest uppenbara stabila komponenten 
den data som används i hela systemet. Dessa data är desamma under olika typer (integration kan ses som 
uppgiften att överföra data från ett system till ett annat) och olika generationer (migration kan ses som 
uppgiften att överföra data från en systemgenerering till dess efterträdare) av tjänster. Men denna aspekt 
ignoreras av alla undersökta integrationsplattformar (Aulkemeier et al. 2016).  
  Som ett resultat av bristen på nuvarande plattformar och de angivna integrationsutmaningarna hävdar 
Aulkemeier et al. (2016) att affärsdata ska vara en del av plattformen snarare än de enskilda tjänsterna.  
Medan nya tjänster kan interagera direkt med datatjänsterna leder länken till ett starkt beroende mellan 
tjänster och plattformen. Dessutom kommer tillgängligheten av plattformskompatibla e-handelstjänster att 
vara begränsad om plattformen inte får starkt stöd från tjänsteleverantörer. Vidare kräver införandet av 
plattformen integration av befintliga tjänster och därmed ett starkt engagemang och inledande investering 
från e-handelsföretaget (Aulkemeier et al. 2016). 

2.6.1 Kriterier för pluggbarhet 

Aulkemeier et al. (2016) har identifierat sex kriterier för pluggbarhet: 

 Ease of service provisioning (EOP) 
Målet med tillhandahållande av tjänster är att upptäcka nya potentiella tjänster, jämföra de olika 
tillgängliga tjänsterna, att bedöma enskilda tjänster med hänsyn till affärsbehoven och att ingå ett avtal 
med tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören kan underlätta denna uppgift genom att notera tjänsten på 
olika servicemarknader, publicera all relevant information offentligt inklusive användarvillkor, 
prissättning, servicenivåer och dokumentation. Dessutom kan tillgången till demomiljöer och 
självserviceabonnemang underlätta bedömningen och jämförelsen av tjänsterna. 

 Ease of service deployment (EOD) 
Enskilda tjänster ska vara lätta att installera, lära och testa. Som standard kräver molnbaserade tjänster 
inte teknisk kunskap och installation och har därmed en fördel gentemot traditionella 
programkomponenter med avseende på införande. Under alla omständigheter ska tjänsten stödja 
inlärnings- och funktionstest genom högkvalitativ och tillgänglig dokumentation. 

 Ease of service adaptation (EOA) 
Tjänsten ska vara lätt att anpassa till konsumentens funktionella behov. Detta inkluderar möjligheten att 
konfigurera och anpassa tjänsten. Anpassningar har en högre grad av teknisk komplexitet eftersom 
ytterligare eller avvikande logik måste genomföras. Konfiguration i kontrast utnyttjar befintlig logik 
genom installationen. En pluggbar tjänst maximerar konfigurerbarheten och minskar behovet av 
anpassningar.  

 Ease of service integration (EOI) 
Tjänsterna ska kunna kommunicera och dela data ömsesidigt för att uppfylla den övergripande 
affärsprocessen. Byggandet av dedikerade gränssnitt mellan tjänster är arbetsintensivt och bör stödjas av 
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tjänsteleverantören, till exempel via adaptrar eller serviceplattformar. Tjänsterna bör kunna dela och 
utbyta resurser utan att andra servicekvalitetskriterier påverkas, särskilt EOD, EOA och EOE. 

 Ease of service operation (EOO) 
Serviceanvändning omfattar långsiktiga uppgifter för att möjliggöra kontinuerlig användning av en tjänst, 
nämligen underhåll, övervakning och kundsupport. Tjänsteleverantörer kan underlätta serviceanvändning 
genom att tillhandahålla servicenivåavtal för tillgänglighet, buggfixnings- och ändringsförfrågningar, 
samt en lämplig infrastruktur som callcenter, ett felspårningssystem och supportportaler. För att 
tillhandahålla en enda kontaktpunkt mellan olika tjänster kan en gemensam serviceinfrastruktur ytterligare 
förbättra EOO. 

 Ease of service exchange (EOE) 
Lösa kopplingar (loose coupling) är en grundläggande princip för serviceorienterade arkitekturer och 
kräver att tjänster ska fungera som oberoende enheter för datorbehandling. Fördelen är att det underlättar 
utbytet av enskilda tjänster. Lös koppling av tjänster kräver emellertid dedikerad serviceorkestrering som 
påverkar EOI. 

2.6.2 API:er och SOA 

Aulkemeier et al. (2016) ser både SOA-styrning och API-förvaltning som viktiga komponenter för att 
möjliggöra pluggbarhet av tjänster. SOA-styrning och API-förvaltning delar i grunden samma 
underliggande arkitektoniska designprincip, vilket är serviceorienterad design. Båda syftar till att styra 
och hantera livscykeln för service, inklusive design, genomförande, publicering, drift, underhåll och 
pensionering av tjänster och API:er. SOA-styrningstekniker har dock funnits i många år och har nästan 
uppnått full mognad. SOA-styrning omfattar ett brett utbud av funktioner, inklusive men inte begränsat 
till policyhantering, säkerhet, serviceavtal, överensstämmelse, servicenivåavtal (SLA), livscykel-
hantering, serviceregister och förvaring (Aulkemeier et al. 2016).  
 Å andra sidan, även om API-förvaltning består av liknande byggstenar som SOA-styrning, innebär det 
vissa distinkta möjligheter. Det kan sägas att den grundläggande skillnaden mellan API och SOA ligger i 
deras inriktning på tjänstekonsumtion. Generellt sett är SOA inriktat på serviceförbrukning inom en 
organisation, medan API-er, på grund av sin öppenhet, kan användas både internt och externt. Som ett 
resultat måste vissa ytterligare komponenter, såsom företagsgateway, säkerhet, utvecklarportal och 
servicefakturering införlivas i API-förvaltningen (Aulkemeier et al. 2016). 

2.7 Affärssystemens utveckling: Parallell 

I början av 1960-talet växte datorbaserade informationssystem eller IT-system fram för att effektivisera 
administrativa rutiner inom företag och organisationer (Nilsson 2009). Dessa system var skräddarsydda 
lösningar för olika typer av verksamheter och krävde ett omfattande arbete med egenutveckling. I 1970-
talets början framkom nya idéer om hur IT-systemen skulle kunna återanvändas mellan olika företag och 
organisationer istället för att hela tiden bygga nya system. Nilsson (2009) menar att det var på detta sätt 
som begreppet standardsystem uppkom. IT-leverantörer började sälja färdigutvecklade system på 
marknaden, som till en början visade sig sakna tillräckligt hög kvalitet och därmed krävde stor volym 
anpassningsarbete. Nilsson (2009) menar att det under 1990-talet växte fram ett nytt synsätt inom IT-
branschen om att kunna skapa heltäckande och integrerade systemlösningar för hela företagets 
informationsförsörjning istället för att göra mindre standardsystem för avgränsade områden. Dessa nya 
system kallas idag för affärssystem. 
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Light et al. (2000) beskriver hur det i början av 2000-talet skedde ett radikalt skifte i företags IT-
infrastrukturer. Standardpaketprogramvara blev snabbt favoriserat i många, om inte de flesta branscher, 
över anpassade utvecklingar för kärnverksamhetsdata och informationsbehandling. Det dominerande valet 
var affärssystem från enskilda leverantörer. Affärssystem automatiserar såväl kärnverksamhet- som 
stödjande verksamhet i företaget. Exempel på processer som hanteras i ett affärssystem är inköp, logistik, 
försäljning, ekonomi och personal (Light et al. 2000).  
  En av de främsta orsakerna till övergången till affärssystem / standardpaket var behovet av att hantera 
äldre system. Historiskt sett har de flesta internationella företag hanterat sina IT-system land för land. 
Detta berodde delvis på den naturliga historiska utvecklingen av lokala nationellt baserade strategier och 
system, men också för att det inte fanns någon uppenbar global lösning. På senare tid har företagens behov 
av att hantera internationella operationer blivit nödvändiga och därmed även behovet av internationella 
system och strategier. Företag som vill använda innovativa konkurrenskraftiga leverantörskedjebaserade 
strategier som tidsbaserad tävling1, skapande av nya typer av industriella strukturer och massanpassning 
har stött på problem (Light et al. 2000).  
  
I allmänhet var befintliga system fragmenterade, svåra och dyra att behålla och kunde inte anpassas till 
globala affärsstrategier. För att uppnå den nödvändiga samordningsnivån var det nödvändigt att ha någon 
form av gemensam IT-infrastruktur och affärsprocess på plats - affärssystem fyller den klyftan för många 
organisationer. Men även i ljuset av dessa uppfattade fördelar har den senaste vågen av införanden av 
affärssystem av enskilda leverantörer visat sig vara problematisk för många, och mjukvaran i 
affärssystemen har också kritiserats. Som ett resultat flyttade inte alla organisationer till affärssystems-
modellen. Ett litet men ökande antal antog en strategi som syftar till att efterlikna fördelarna med en enda 
leverantörslösning och överträffa den på vissa områden. Denna strategi har blivit känd som Best of Breed 
(Light et al. 2000). 

2.7.1 Best of Breed (BoB) 

BoB bygger på integrering av standardmjukvara från olika leverantörer. Vissa företag har också utvecklat 
anpassade komponenter på grund av avsaknaden av ”best in class” standardprogram. Styrkan i BoB 
handlar om organisationernas förmåga att dra nytta av de lämpligaste, ”best in class” funktionerna för 
programvaran. Tillvägagångssättet ger också en infrastruktur som tillmötesgår införandet av nya eller 
förbättrade applikationer och ger därigenom företagen en konstant toppmodern kapacitet. Denna filosofi 
är också relevant för integrationen av system på interorganisationsnivå efter fusions- / förvärvsaktivitet 
eller e-handelsinitiativ till exempel (Light et al. 2000). 
 
Nyckeln till att röra sig mot detta tillvägagångssätt hänför sig till mellanlager som integrerar de program 
som valts för att stödja affärsprocesserna. För att integrera två applikationer på datanivå behövde 
utvecklare traditionellt skriva programgränssnitt (API) för att läsa data från den första applikationen. 
Ytterligare kod måste sedan skrivas för att omvandla data för att förbereda den för transport till den 
mottagande applikationen. Slutligen måste det skrivas mer kod för att skriva ut data till en fil i den andra 
leverantörens format. Ett nytt API måste skrivas för varje anslutning mellan olika leverantörs applikationer 
(Light et al. 2000). 
 
En BoB-metod som involverade flera leverantörsförfrågningar innebar komplexa och kostnadseffektiva 
gränssnitt som var svåra att upprätthålla i takt med att uppgraderingar och ytterligare 

                                                 
1 Tidsbaserad tävling innebär att tiden är en resurs och ett företag som bättre utnyttjar tiden (för att reagera på de förändrade 
marknadssituationerna och andra miljöförhållanden) vinner en konkurrensfördel. 
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systemutvecklingsinsatser tillkom. Nya mellanlager har förmågan att göra dessa anslutningar och utföra 
dataöverföringen utan att behöva låg-nivå API:er. Vissa produkter är datainriktade - det vill säga att de 
stöder integration genom att dela datakällor, andra kringgår behovet av en mellanliggande delad datakälla 
och använder meddelanden för att stödja direkt datadelning, och en slutlig grupp är baserad på en central 
integrationsmotor i ett nav (Light et al. 2000).  
 
En BoB-metod är en uttalad strategi. Målet är företagsintegration, medan den framväxande strategin för 
olika system och plattformar ofta är tekniskt och organisatoriskt fragmenterad. I detta läge förstärks 
funktionella silos i motsats till ett BoB-tillvägagångssätt, där en korsfunktionell processorientering 
vanligtvis är det yttersta målet (Light et al. 2000). 

Organisationer har letat efter alternativa sätt att få integrerade företagsövergripande stöd och BoB-
metoden är en sådan lösning. Framsteg i företagsintegrationsapplikationer som minskar komplexiteten 
och kostnaderna för införande och underhåll har ställt affärssystem från enskilda leverantörer i skuggan. 
Faktum är att affärssystem från enskilda leverantörer för närvarande är i färd med att komponentiseras för 
att de lättare ska bli integrerade i denna form av strategi (Light et al. 2000).  
 
BoB-metoden erbjuder tydliga fördelar gentemot enskilda leverantörsmiljöer som de ser ut för stunden. 
Varje komponent i BoB-metoden kan implementeras som en fristående applikation. Den resulterande 
snabba leveransen av funktionalitet kan innebära en återbetalning från projektet under införandet snarare 
än i slutet. Det inkrementella tillvägagångssättet påverkar också organisationen med mindre förändringar 
och minskar därmed organisatoriskt trauma. BoB-metoden ger också större flexibilitet i 
affärsprocessdesign (Light et al. 2000). 

Även Haddara och Constantini (2017) anser att det kan vara mer ekonomiskt genomförbart för företagen 
att införa separata Best of Breed system istället för ett stort system samtidigt. Detta kan bero på att vissa 
organisationer föredrar att drifta affärssystem internt och CRM-system i molnet, eller på grund av den 
bättre användarvänligheten och funktionerna i specialiserade CRM-system. Dessutom nämnde flera av 
respondenterna i författarnas fallstudie att utbildning, konsultation, underhåll och licenskostnader 
relaterade till CRM-system är dramatiskt lägre än motsvarigheter i affärssystem, särskilt om CRM är 
molnbaserat (Haddara & Constantini 2017).  
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3. Resultat 

I detta kapitel följer en beskrivning av respondenterna. Dessutom redovisas svaren från respondenterna 
och presenteras per fråga. Detta för att underlätta jämförelser mellan respondenternas svar. 

3.1 Respondenter 

Mikael Hallberg (R1), personlig intervju den 29 mars 2018. 
Roll: CCO, kommersiellt ansvarig för tre huvudområden sälj, marknad, partnernätverk 
Företagsbeskrivning: Storm Commerce, är ett produktbolag som tillhandahåller en öppen e-
handelsplattform som SaaS. Plattformen är en så kallad headlessplattform.  

Karl Eklöf (R2), personlig intervju den 17 april 2018. 
Roll: Head of innovation. Grundare och delägare. Har en bakgrund som utvecklare.  
Företagsbeskrivning: SiteVision, är ett produktbolag som tillhandahåller ett CMS som SaaS, samt support 
till detta. Har inlett ett samarbete med Storm Commerce för att underlätta integrationen mellan SiteVision 
och Storm Commerce. 

Respondent 3 (R3), telefonintervju den 13 april 2018. 
Roll: IT-chef.  
Företagsbeskrivning: Internationellt e-handelsföretag med kärnverksamhet bestående av försäljning av 
produkter inom B2B. Företaget använder idag e-handelsplattformen Storm Commerce. Externa system 
som är integrerade till plattformen är bland annat CRM, affärssystem och CMS. Dessutom är flera 
egenutvecklade system integrerade på olika sätt. 

Respondent 4 (R4), personlig intervju den 18 april 2018. 
Roll: VD och grundare. 
Företagsbeskrivning: Litet e-handelsföretag som säljer möbler till kontor och industri. Företaget använder 
en e-handelsplattform som ej är molnbaserad utan istället driftas hos en leverantör. 

Respondent 5 (R5), personlig intervju den 19 april 2018. 
Roll: Agerar som allt i allo. Delägare, en av grundarna till företaget.  
Företagsbeskrivning: E-handelsföretag på hobbynivå. Totalt fem inblandade i företaget, som säljer 
leksaker. 

3.2 Sammanställning av intervjusvar 

Svaren i detta avsnitt är sammanställda per fråga i intervjuguiden som finns i bilaga 2. 
 
1. Vilken typ av e-handelslösning använder ni? Är alla era tredjeparts lösningar molnbaserade 

eller är vissa delar lokala? Varför har ni valt att ha det så? 

R3: Vi använder e-handelsplattformen Storm Commerce tillsammans med CMS:et N2. CRM-systemet är 
delvist kopplat, det är webbaserat och molnbaserat. Affärssystemet har vi både i molnet och lokalt. För 
retail kör vi molnbaserat affärssystem kopplat mot Storm. Vi driftar affärssystemet, som nästan är 
egenutvecklat, in-house. Inte så mycket strategi till varför vi valt att ha det på det viset, det har mer blivit 
så eftersom vi haft det egenutvecklade affärssystemet så länge (13–14 år) så har vi valt att behålla det 
lokalt. Eftersom vi har ett stort robotlager vill vi ha systemet nära.   
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R4: Stängd plattform som är gjord av en webbyrå, så vi använder deras modul. Den är inte molnbaserad. 
Lösningen driftas hos en leverantör. Har haft denna lösning ca 3 år.   

R5: Vi använder WordPress + WooCommerce som är en öppen plattform. Publicerat via en webbyrå. I 
dagsläget använder vi inget affärssystem kopplat till vår e-handel. 

2. Vilka faktorer var avgörande vid valet av e-handelsplattform? 

R3: Började med upphandlingen år 2013. Tittade på olika verktyg på marknaden. Anledningen till att vi 
valde Storm berodde på att vi kom i kontakt med grundaren av Enferno (som Storm hette tidigare), han 
kunde måla upp en vision som stämde bra överens med våra kriterier för hur det här skulle fungera 
framtidsmässigt. Vi ville också ha en ganska fristående e-handelsplattform och inte ”Allt-i-ett”-lösning. 
Tidigare hade vi Episerver och det trivdes vi inte med.   

R4: Vi ville ha något enkelt, snabbt och lokalt. Ville ha en lokal byrå som vi kunde bygga en relation med 
och i det läget faktiskt kunde leverera exakt det vi ville ha (byggde anpassningar efter önskemål). Det var 
egentligen en kortsiktig lösning kan jag se nu i efterhand, precis det man inte vill ha nu. Jag trodde då att 
jag visste precis vad jag ville ha. I efterhand ser jag att det inte var rätt val, utan att man ska se långsiktigt 
och välja något med flexibilitet, anpassningsbarhet, och framförallt något som funkar ihop med Google 
ad Words.   

R5: Låg kostnad, vi ville ha en billig lösning och lägga pengar på marknad istället. Det skulle vara lätt att 
jobba med utan programmeringskunskaper. Vi hade redan kännedom om WordPress och wooCommerce 
då vi jobbat med dessa tidigare så därför var det lätt att välja. 

3.2.1 Öppna plattformar 

3. Vilka styrkor har en öppen plattform? 

R1: Det vi tagit upp tidigare angående adaptrar. Mindre kostnad, mindre tid, mindre risk. (R1 svarade på 
det i en av Sofias frågor, se kap. 3.3.3 fråga 2.) 

R2: När man exponerar API:er så utsätter man sig själv för kritik direkt. Öppnar man upp API:er så blir 
det bättre eftersom man tvingas tänka igenom hur man levererar sin tjänst. Man gör fel först och sedan gör 
man rätt. Det är en enorm fördel med att göra publika API:er. Det gäller att tänka igenom detta flera gånger 
eftersom man ska leverera en SaaS tjänst som ska förvaltas över tid. Om man dokumenterar och exponerar 
måste man tänka igenom detta noga. Med monolitiska lösningar behöver man inte tänka på detta över 
huvud taget, och då blir det sämre lösningar. En självklar fördel med öppna plattformar är att det är lättare 
att integrera mot den. T.ex. Analys/statistik delen av systemet är som ett helt eget system. Om vi skulle 
bygga den delen måste vi lära oss något nytt och anställa folk som kan det. Med öppna lösningar kan man 
istället bygga en integration till någon annan lösning som kan det ännu bättre och har det som core-
business. 

R3: Tittar man på hur man bygger upp e-handelskoncept idag, för oss: Vi har företagstillväxt, vi har köpt 
ett antal retailföretag, vi har en stor systemportfölj och det blir mycket integration. Med dom 
förutsättningarna blir det lättare att med byggstenar bygga en e-handelsplattform och e-handelserbjudande. 
Det är klart att man kan ha det i en allt-i-ett-lösning också, men då blir det inte längre en allt-i-ett-lösning. 
För då blir det en väldigt komplex integration in i ett stängt system, där det stängda systemet måste ha sin 
bas och sina egna register för allting. Nu kan vi istället ha ett fristående CMS och anropa olika API:er, så 
vi har på enda sidan Storm API:er för kunder, prisinformation och produkter och sen har vi massa grejer 
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som vi utvecklat själva som inte Storm har. Det är samma typ av rest-anrop hos våra egna tjänster med 
orderhistorik direkt från affärssystemet. Vi har tilläggstjänster som inte finns i Storm. Man paketerar olika 
delar. Vi ska byta CMS nu vilket är möjligt i Storm, Det hade man inte kunnat göra i en stängd lösning. 
För större företag tror jag att fristående lösningar är att föredra. Jag är helt säker på att man blir flexiblare 
och mer snabbanpassad för vad marknaden vill ha. 

R4: Det enda som sätter begränsningarna är kreativiteten och kompetensen i företaget. Med öppen 
plattform har du möjlighet att anpassa till ny teknik som kommer och addera nya tjänster och paket. Det 
blir en sömlös upplevelse, du ser knappt vart ena systemet slutar och andra börjar. 

R5: Öppna plattformar överlag är ju väldigt flexibla, du är inte låst i någonting eftersom du kan koppla 
ihop dom delar du vill jobba med. 

4. Vilka svagheter har en öppen plattform? 

R1: Kräver att någon har lite djupare insikt i vad som ska göras och tänker till inför valet. 

R2: Det finns säkerhetsaspekter (de som nämndes om API:er i föregående fråga), det finns en tröghet i 
det. Istället för att anropa internt så måste vi tänka igenom och bygga det här gränssnittet eftersom det ska 
förvaltas över tid. Tar lång tid att bygga dessa gränssnitt. 

R3: svar saknas. 

R4: Kan vara en utmaning att hålla sig "a jour". Om du köper en öppen lösning och adderar på massa 
tjänster som du inte riktigt vet hur du ska använda kan det bli dyrt. 

R5: Eftersom du öppnar upp plattformen med mer kopplingar är det klart att den blir mer sårbar mot 
attacker. 

5. Vilka möjligheter finns det med öppna plattformar? 

R1: Mer och mer fokus på kundnytta och användbarhet. Det kommer bli lättare och lättare med 
integreringen. 

R2: Oändliga möjligheter eftersom vi har partners som kan bygga lösningar runt begränsningarna i vår 
produkt. För att våra partners ska kunna bygga lösningarna som kunderna vill ha i slutändan så är det 
oerhört viktigt med dessa öppna lösningar. Utan öppna API:er kommer vi inte kunna bygga dessa 
lösningar. Vi som produktföretag kan inte alla domäner av kunskap som vi behöver ute hos kunderna, så 
det är en oerhört viktig del som våra partners kompletterar med. De kan den verksamheten som de 
konsultar i, därför kan inte vi som produktföretag erbjuda allt som kunderna vill ha för vi känner inte till 
vad de olika verksamheterna vill ha. Och därför är öppna API:er väldigt viktigt. 

R3: Svar saknas. 

R4: Svar saknas. 

R5: Det kommer bli allt lättare att koppla samman de olika system man har för att effektivisera flöden och 
processer. 
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6. Vilka risker finns det med öppna plattformar? 

R1: Vems ansvar om något fallerar mellan systemen. Förvaltningsfrågan måste säkerställas. Något att 
tänka på som köpare. 

R2: Säkerhetsriskerna jag nämnde tidigare. Trögheten är en risk eftersom världen går väldigt fort framåt, 
så är det en risk att man inte hinner med. Vi har sett andra som kommit på briljanta idéer på hur man löser 
någonting som vi inte kan lösa lika snabbt även om det skulle gå att göra i SiteVision. För vi har en tröghet 
där vi måste säkerställa kvalitet etc. Andra som kan göra detta helt från början går det fortare för eftersom 
de inte har ett legacy av gammal kod som man måste ta hänsyn till. Vi lägger otroligt mycket tid på 
bakåtkompatibilitet. Vi vill att om man uppdaterar till senaste versionen av SiteVision så ska inte 
webbplatsen paja, annars blir man rädd för att uppdatera, och då ligger man kvar i gamla IT-system. 

R3: Svar saknas. 

R4: Säkerhetsaspekterna, det gäller att veta hur man skyddar sig mot dataintrång. Samtidigt tror jag att 
världen utvecklas hela tiden och man ska inte vara så rädd, händer det så händer det. Tror du förlorar mer 
på att inte våga satsa på en öppen plattform. 

R5: Svar saknas. 

7. Varför är det bra med pluggability? Vilka utmaningar finns med det? Möjligheter?  

R1: Vi kallar det adapters/adaptrar. Fördel för e-handelsföreget är att det kostar mindre, tar mindre tid, 
Minskad risk. Ett exempel är Storms plugin till CDON marketplace. Där går man in i Storms gränssnitt 
och skriver in sin kund ID nyckel och väljer vilket sortiment man vill sälja på och sedan är det klart och 
funkar. Utmaning är att kunden måste säkerställa att det finns en förvaltning av adaptern. Som e-
handelsföretag måste man säkerställa att adaptern uppdateras och underhålls. 

R2: Utmaningen är mycket hur våra partners och kunder ser på modultänket. En naiv inställning är att en 
modul bara kan göra de som det finns exempelvis kryssrutor för. Detta är dock inte riktigt sant, för det 
beror på hur man bygger modulerna. Har man byggt en väldigt hårt definierad funktion som exempelvis 
visar en bild på en sida och ingenting mer, ja då är det endast den funktionaliteten som modulen kan utföra. 
Men vi har byggt moduler i SiteVision som till stor del kan anpassa sitt utseende och funktion genom ett 
användarvänligt gränssnitt med kryssrutor, drag-and-drop osv. Vissa moduler i SiteVision går också att 
anpassa med kod. Det beror helt enkelt på hur man bygger dessa moduler. Nu har vi även byggt ett nytt 
plug-in baserat system "SiteVision webapps", ett JavaScript baserat plugin-ramverk i SiteVision där du 
enkelt och snabbt kan bygga nya moduler som blir snyggt paketerad och lätta att distribuera. Där kan du 
bygga egna exempelvis lösningar mot e-handelslösningen genom att hämta ut information och presentera 
filtreringar eller produktinformation på dylikt sätt. Där får man tillgång till SiteVisions API:er för att 
hämta ut information t.ex. ur sökindexarna där produktinformation från Storm är indexerad. Du kan göra 
snabba sökningar, hitta relaterade produkter etc. Så pluggability är oerhört viktigt, annars ser man 
begränsningar ganska fort med ett system om man inte kan plugga in ny funktionalitet. 

R3: Angående adaptrar så sköter vi all den utvecklingen själva. Vi använder bara Microsoft BizTalk, där 
samlar vi alla integrationer med struktur och mappningar, både kod och dokumentation i samma program.  
Väldigt viktigt att man inte börjar göra API programmering inne i systemen, utan att man har en struktur 
där du håller produktdatabas, statushantering, erbjudandet osv. Var noga med vilket system som styr och 
ha alla integrationsscheman samlade på ett ställe. 
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R4: Svar saknas. 

R5: Svar saknas. 

8. Utmaningar med underhåll av adaptrar? 

R1: Svar saknas. 

R2: Det finns mycket utmaningar där, speciellt i detta fall när det är olika organisationer som bygger 
lösningarna. Lättare när det är inom en organisation. Detta fall är två olika organisationer som båda är 
SaaS tjänster som ska byggas ihop. De API:er som exponeras från de tjänster man ska integrera, är oerhört 
viktigt att ha stabilitet i och att man har tänkt rätt. Man ska inte förändra API:er över huvud taget, utan 
man ska bara lägga till API:er. Och det är så vi jobbar med våra API:er. Man kan inte förändra API:er 
eftersom någon annan har byggt någonting på dem och då slutar det funka. En annan sak är när Storm 
uppdaterar till en ny version. Hur kan man utnyttja den funktionaliteten utan att uppdatera SiteVision.  Om 
vi skulle bygga metoder för de metoder som finns i deras API, då skulle våra kunder behöva vänta på 
uppdateringar av SiteVision för att kunna tillgodose informationen i en uppdaterad Storm version. Därför 
har vi försökt bygga tunna fasader där man kan anropa okända metoder genom SiteVision ändå. Storm har 
byggt ett antal tjänster och inom de tjänsterna finns metoder. Men tjänsterna har vi sagt att de finns, för 
de är ganska konsekventa över tid, men metoderna i sig ändrar de på hela tiden. Vi har i princip byggt en 
fasad för de här tjänsterna och metoderna får du ange med namn. Detta gör att om det kommer en ny 
metod så kan du anropa den utan att uppdatera SiteVision, för det är bara att du namnger den. Detta är 
viktigt för att vi inte ska behöva anpassa oss efter Storm och vice versa. Det är skillnad om vi hade byggt 
både dessa tjänster, då hade vi kunnat uppdatera båda samtidigt utan problem. 

R3: Svar saknas. 

R4: Svar saknas. 

R5: Svar saknas. 

9. Hur länge har headless tänket/arkitekturen funnits? 

R1: Arkitekturen i sig är inget nytt, det har funnits länge och stora aktörer har länge jobbat så. Däremot 
har produktleverantörer inte tänkt på det sättet förut, det är DET som är det nya. Att produktifiera 
arkitekturen. När interna lösningar har gjorts tidigare har de inte satsat på API:erna eftersom dom bara 
byggt till sig själva. Så det är också nytt att man omgärdar respektive del med moderna API:er. Det är 
anledningen till att det blir en ny ekostruktur. 

3.2.2 Stängda plattformar 

10. Vilka styrkor har en stängd plattform? 

R1: Den upplevda enkelheten, som att köpa en charterresa med all inclusive. 

R2: Det som går att leverera i en monolitisk lösning blir ofta enklare att använda i slutändan, för du kräver 
inte integrationen. Kan man få något som är färdigt precis som jag vill ha det, varför ska man då bygga 
ihop det med någon headlesslösning? Enkelheten kan vara en viktig faktor till varför monolitlösningar 
används.  

R3: Svar saknas. 
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R4: Jag ser bara brister med en stängd plattform. Upplevd enkelhet och trygghet. 

R5: Mer kontroll över säkerheten eftersom det är mindre kopplingar/inga kopplingar att hålla reda på. Ger 
en trygghet. 

11. Vilka svagheter har en stängd plattform? 

R1: Betydligt svårare att byta ut någon del som du är missnöjd med, blir mer låst. Ingenting är omöjligt 
när det gäller teknik men det är jobbigare och dyrare att byta ut delar i monolitlösningar. Den stora 
nackdelen är att det tar för lång tid från idé till implementation när man vill bygga en ny idé. Får sällan 
bästa delsystemen med monolitlösning. 

R2: Man får inte fördelarna till att kunna byta ut delar senare. 

R3: Svar saknas. 

R4: Dyrt, kostsamt, blir låst till den lösningen eftersom tröskeln att byta blir så otroligt stor.  Har du en 
stängd plattform som inte är byggd för integrationer så kanske det ändå går att göra men det blir 
komplicerat och väldigt kostsamt. Det är också väldigt svårt att göra sömlösa lösningar mellan olika 
system med stängda plattformar. 

R5: Svar saknas. 

12. Vilka möjligheter finns det med stängda plattformar? 

R1: Svar saknas. 

R2: Tror inte framtiden ser så ljus ut för monolitiska lösningar. Tror framtiden går mer mot öppna 
lösningar och bättre definierade och dokumenterade API:er. Däremot kommer "Best-of-Breed 
lösningarna" att växa och bygga ut sin funktionalitet, som SiteVision kommer växa och integrera mer 
funktionalitet så att det inte finns lika stort behov av att integrera andra lösningar. 

R3: Svar saknas. 

R4: Svar saknas. 

R5: Svar saknas. 

13. Vilka risker finns det med stängda plattformar? 

R1: Svar saknas. 

R2: Uppenbara risker som att man lätt blir fast i dem, kan inte göra som man vill, kan inte byta ut 
komponenter etc. 

R3: Svar saknas. 

R4: Du tappar försäljning, utveckling och går bakåt. Mer kostsamt, mindre användarvänligt och flexibelt. 
Och väldigt "gammalt" system över det.    

R5: Svar saknas. 

14. För vem lämpar sig en komplett lösning? 
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R1: Små nystartade företag som vill testa sin affärsidé. 

R2: Tror de lämpar sig för de som inte ser behoven utöver det som finns i den monolitiska lösningen. Det 
blir ju en billigare lösning i slutändan om du inte har behoven som finns t.ex. i Storm med kopplingar mot 
betallösningar, CRM-system, lagersystem etc. så är det bättre att köpa det som en tjänst på nätet som en 
monolitisk lösning t.ex. Jetshopper. Det är svårt att växa i en stängd lösning men om du inte har mer behov 
än det som finns i lösningen så varför inte. 

R3: Svar saknas. 

R4: Företag som har en ganska begränsad verksamhet som är viktig här och nu som inte har ett långsiktigt 
syfte. T.ex. om det skulle komma upp någon lag som gör att du under 2 års tid måste göra någonting 
ganska fyrkantigt och vet att verksamheten inte kommer förändras så varför inte välja en stängd lösning 
då. Men i och med att världen hela tiden förändras så kan jag egentligen inte se att en stängd lösning skulle 
vara ett bra val för någon. Tror man halkar efter så otroligt mycket på ett år om man har en stängd lösning. 

R5: Om man hanterar mycket känsliga uppgifter eller har stora krav på tillgänglighet och stabilitet i 
plattformen. Jag anser inte att en stäng lösning lämpar sig för små företag. Man får mycket större 
möjligheter i en öppen plattform. 

3.2.3 Utdrag från övriga intervjufrågor 

Intervjuerna genomfördes tillsammans med Wernersson (2018) och några av frågorna gav intressanta 
svar även för mig. Eftersom Wernerssons frågor ställdes först kunde det ibland leda till att jag fick 
kortare svar eftersom min fråga delvis redan blivit besvarad. Därför har jag även valt att presentera några 
av de frågor som Wernersson ställde, för att inte gå miste om viktiga upptäckter. Hennes intervjuguide 
finns inte med bland bilagorna (se istället Wernersson 2018). Frågorna följer samma numrering som i 
Wernerssons intervjuguide. 

W22. Hur upplever du flexibiliteten och skalbarheten i erat e-handelssystem? Har ni bytt ut mycket 
delsystem för att bygga best of breed? Var det enkelt? 

R4: Väldigt låg flexibilitet och skalbarhet i vårt nuvarande system. Vi har försökt byta ut delar av systemet 
för att bygga best-of-breed. Sen står man inför ett vägval där man får välja på hur mycket det är värt att 
förändra eller om det är enklare att bara byta helt. "man kan ju måla ett lik" men för att få full effekt av e-
handelslösningen är det ju bättre att byta helt. Eftersom vi har en systemleverantör som äger modulen så 
är det dom som utvecklar de delar vi vill förändra, så på så sätt blir det en ganska stängd lösning. 
Leverantören vi har nu jobbar dock väldigt fort så vid förändringar så levereras det fort ändå. Men det är 
svårt att integrera med verktyg från andra leverantörer. Eftersom systemleverantören vi har är ganska liten 
så blir det ju dock en begränsning i kompetensen, det är ju en nackdel. 

W16. Hur skiljer flexibiliteten i headless jämfört med ”vanliga” molnplattformar med inbyggt 
CMS? 

R1: Början till idén bakom Storm Commerce var ett arkitekturperspektiv. Vi ville ha en tydlig separation 
mellan affärslogik och presentation. I den tidigare e-handelslösningen vi hade skapades mycket affärslogik 
nära front end på grund av att det är enkelt och går snabbt. Vid kampanjhanteringar var det snabbare att 
göra ett hack i front end. Men att göra nya kampanjer varje vecka i front end innebar enormt stor 
förvaltningsbörda, blev ingen tydlig separation på vad som är vad. Därför ville vi ha ett agilt och snabbt 
front end skilt från logiken i back end. Vill kunna använda olika front end lösningar med samma data och 
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affärslogik, t.ex. omnikanalupplevelser. Bygga native appar direkt mot API istället för CMS. Kräver dock 
en viss mognadsnivå för den som ska använda systemen. Kan upplevas lite abstrakt och krångligt om man 
inte är insatt eftersom det blir fler system, men det är en vanesak. 

R2: Eftersom vi är "head" delen i headlesslösningen så är det å enda sidan negativt för oss att Storms 
kunder kan välja att byta bort oss. Men å andra sidan, om det hade funnits ett inbyggt CMS i Storm hade 
det var betydligt svårare för oss att integrera om en kund skulle vilja byta till oss.  Vi på SiteVision har nu 
byggt en "färdig" lösning med Storm som vi erbjuder för att det ska vara enklare för kunderna att välja 
den lösningen och snabbt komma igång. Med den lösningen har man mycket moduler från början och 
slipper därför koda lika mycket för att anpassa till verksamheten. Man kommer alltid vilja anpassa vissa 
delar av lösningen så att det passar den specifika verksamheten. Så är det i e-handelsbranschen, man måste 
alltid lägga till sin unika kundupplevelse. Men med vår färdiga lösning kommer man ganska långt på 
vägen till den lösningen istället för att koda allt från början vilket annars brukar kräva ganska många 
konsulttimmar. Fördelen för oss som CMS-leverantör är att det är ett väldigt bra gränssnitt mot Storm. Vi 
behöver heller inte ansvara för någon funktionalitet/affärslogik kring e-handel utan vi ansvarar bara för 
front end delarna och presentationslogiken. 

W15. Vad skiljer att bygga en best-of-breed i headless till skillnad från att bygga best-of-breed i 
vanliga molnbaserade plattformar? 

R1: Samma leverantör är inte bäst på allt. Traditionella system är inte byggda för att skala bort.  Om man 
menar traditionell plattform som en monolit lösning (IBM-tänk) där man har en idé om att man har en svit 
av produkter som löser all världens problem, dvs ett så kallat monolit tänk. Den uppenbara nackdelen med 
den typen av system är att du inte får den bästa funktionaliteten i alla delar för det är helt omöjligt att vara 
bäst på allt, med tanke på hur mycket nya produkter det kommer som löser olika saker. Det är ingen som 
klarar det, varken IBM eller SAP. den andra aspekten är förmågan och flexibiliteten att kunna byta delar 
av systemet. monolitiska system är inte byggda för det. De funkar bra när allt sitter ihop. Fördelen kan 
vara att det bli bekvämt som köpare där du förlitar dig på ett varumärke. man behöver inte tänka igenom 
vad man behöver på samma sätt för man litar på att tex IBM redan har tänkt på allt. Det är inte 
nödvändigtvis en fördel för små företag/omogna köpare att välja en monolit lösning. Har du en duktig 
konsult med dig som kan guida dig genom processen att skaffa headless. 

W29. Hur ser riskerna ut för dataintrång i headless-plattformar? 

R1: Det är ingen större skillnad jämfört med andra SaaS-plattformar. Det är inte superkänsliga data i en 
headlessplattform, det mesta av datan exponeras redan. Känsliga data ligger oftast i tredjepartssystem så 
som affärssystem. Huruvida plattformen är SaaS eller hostas "on-prem" gör ingen skillnad i säkerhet då 
systemen är uppkopplade till internet oavsett. I en SaaS-tjänst finns oftast mer resurser att lägga på 
säkerhet då flera kunder/organisationer hanteras på samma plats. 

R2: Det finns ju flera attackvektorer där det finns öppna end-points för att komma åt jämfört med ett 
monolitiskt system där man kan stänga in de här och de inte finns nätverkskopplingar. Men å andra sidan 
finns det ju även bättre möjlighet att bygga in skydd där man skiktat lösningen. Så om man påverkar en 
del i Storm och lyckas attackera Stormlösningen och sänka den så tar du inte med dig själva front end. 
Både för-och nackdelar. 

W27. Vilka säkerhetsaspekter måste man beakta vid användning av headless-plattformar? Finns 
automatisk säkerhetskopiering etc.? 
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R2: Som litet företag kanske man inte har kunskap och möjlighet att lägga mycket resurser på säkerhet så 
i det fallet blir det troligen säkrare att ha allt i molnet. T.ex. Storm vet säkert mycket bättre hur man 
skyddar deras system än om vi skulle ha byggt in det i SiteVision hur vi skulle skydda det. Det är klart att 
de olika SaaS lösningarna kommer vara säkrare enskilt än om vi skulle slänga ihop allt i en stor hög. Det 
är både för-och nackdelar. Fördel med headless är att där tvingas företag att ta beslut kring hur de ska ge 
och få tillgång, hur de ska ta hand om säkerhet etc. Sådana saker som de inte behövt tänka på tidigare för 
att de var "innanför sina brandväggar" och bara körde. Där fanns det risker att bara köra. Nu fick de ta 
besluten kring hur detta skulle göras på rätt sätt. 

W33. Vilket marknadssegment anser du att en headlessplattform passar för? 

R1: E-handelsföretag som har lite mer komplicerade affärskrav. Stort sortiment som rör på sig, mycket 
prisuppdateringar, säljer på många olika marknader, hög expansionstakt. Finns mycket funktionalitet för 
kundunika sortiment etc. E-handelsbolag som ligger långt fram och bara säljer online. mellanstora 
retailbolag som vill ha omnikanalfunktioner, B2B säljande bolag. 

R2: Jag har inte sett behovet av e-handel inom offentlig sektor. Det kan ju finnas en del B2B i offentlig 
sektor så vi utesluter inte det men jag tror inte de är beredda att betala för det när det är så mycket av den 
funktionaliteten som de inte kommer använda. Jag har sett större behov i privat sektor där man behöver 
en komplett e-handelslösning och ska driva sin verksamhet på det.  SaaS-tjänster allmänt som detta är 
egentligen, passar för alla. Den stora fördelen är att man inte behöver kunna allt om systemen själva utan 
man lämnar över det till systemleverantören som är specialister i det systemet och på det sättet får du 
definitivt en bättre lösning. Tror det är både för stora och små företag. Speciellt för små företag där man 
inte har den här IT-kompetensen "in house". Det är vanligt att man med exempelvis införande av open 
source lösning har en person som brinner för det och kan det och när allt är uppbyggt och den personen 
byter jobb så är det svårt för någon annan att ta över det. Då är SaaS lösningar alltid att föredra eftersom 
det är någon annan som tar hand om det. Ju större företag desto mer komplicerat blir det ju också.  En 
fördel med headless är att man tvingas definiera gränssnitt mellan saker och det underlättar för att sedan 
kunna byta ut delar lättare. Det är ju först när man har volym som man kan dra nytta av detta. Headless är 
till för storskalig e-handel där man bygger en lösning som man ska förvalta över tid och är mån om att 
man ska kunna byta ut komponenter och ha definierade gränssnitt mellan olika tjänster man har via rest 
API:er exempelvis, det är grymt viktigt. SiteVision + Storm Commerce har en prislapp som kräver att man 
har en viss mognad och vet vad man sysslar med, samt att man insett problemen med att inte ha denna typ 
av lösning.  
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4. Analys 

I avsnitt 1.5.2 redovisas metoden för analysen.  

4.1 Öppna plattformar 

4.1.1 Fördelar 

Integration av externa system 
R1 förklarar att en och samma leverantör omöjligt kan vara bäst på allt, varför förmågan och flexibiliteten 
att kunna byta ut delar av systemet är oerhört viktig. Även R2 pratar om nyttan av att på ett lättare sätt 
kunna integrera externa system mot sin e-handel. ”Fördelen för oss som CMS-leverantör är att det är ett 
väldigt bra gränssnitt mot Storm. Vi behöver heller inte ansvara för någon funktionalitet/affärslogik kring 
e-handel utan vi ansvarar bara för front end delarna och presentationslogiken.” (R2). Aulkemeier et al. 
(2016) menar att tanken bakom pluggbar plattformsarkitektur är att ge användarna möjlighet att integrera 
e-handelstjänster i den befintliga miljön med minimal insats när det gäller inköp och införande. Författarna 
tar som exempel att en återförsäljare som kommer från en offline-kanal med ett antal fysiska butiker, 
troligtvis redan har ett affärssystem för att hantera sin verksamhet. De kan då integrera det till e-
handelslösningen. R3 berättar att det egna företaget har hög tillväxt, har köpt upp ett antal retailföretag 
och kommer med en stor systemportfölj. Med en sådan utgångspunkt blir det mycket integration i en e-
handelslösning. R3s uttalande kan ställas i relation till vad Aulkemeier et al. (2016) påstått, och menar att 
det blir mycket lättare att bygga en e-handelslösning med hjälp av en öppen plattform eftersom man kan 
sätta ihop de olika delarna som byggstenar med hjälp av de öppna gränssnitten. R3 har på företaget flera 
befintliga egenutvecklade system och kan via API:er integrera dessa system i e-handelslösningen. Det 
hade varit mycket svårare att uppnå i en stängd plattform. Även R5 menar att öppna plattformar överlag 
är väldigt flexibla, man är inte låst i någonting eftersom det går att koppla ihop de delar som ska omfattas. 
Aulkemeier et al. (2016) menar, precis som respondenterna, att en modulär och flexibel arkitektur med 
liten kärna av e-handelsfunktionalitet är något e-handelsföretagen bör sträva efter. På detta sätt kan 
plattformen förlängas med ytterligare tjänster från tredjepartleverantörer.  

Öppna API:er 
En öppen e-handelsplattform har öppna API:er. R2 menar att när API:erna öppnas upp blir lösningen 
bättre eftersom systemleverantören tvingas tänka igenom hur man levererar sin tjänst. Det är en avsevärd 
fördel med att göra publika API:er. Det gäller att tänka igenom detta flera gånger eftersom man ska 
leverera en tjänst som ska förvaltas över tid. Om man dokumenterar och exponerar måste man tänka 
igenom detta noga. Vidare förklarar R2 att det blir mycket svårare att bygga kundanpassade lösningar utan 
öppna API:er. Även Aulkemeier et al. (2016) menar att öppna API:er är en av de viktigaste komponenterna 
för att kunna integrera externa system till sin e-handelslösning.  
R2 menar att som produktleverantör är det omöjligt att besitta alla domäner av kunskap och att vara 
medveten om olika verksamheters behov. Därmed är det oerhört viktigt att öppna API:er finns för att 
kunna komplettera systemet med extern funktionalitet. R1 håller med R2 och menar att en och samma 
leverantör omöjligt kan vara bäst på allt. 

Separation av affärslogik och presentation 
Separationen mellan affärslogik och presentation är en stor fördel som headless-plattformar erbjuder enligt 
R1. Till exempel går det att använda olika front end-lösningar med samma data och affärslogik vilket 
möjliggör omnikanalupplevelser. R2 menar att en separation av lösningen gör den mer skiktad vilket ger 
en högre säkerhet eftersom man kan bygga in skydd mellan skikten. R3 påpekar att separationen möjliggör 
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utbyte av CMS, vilket gör att man blir mer flexibel och snabbanpassad för vad marknaden vill ha. R3s 
påstående kan ställas i relation till Aulkemeier et al. (2016) som menar att separationen och lösa kopplingar 
mellan moduler underlättar utbytet av enskilda tjänster. 

Snabbt införande av ny funktionalitet 
Eftersom en öppen plattform är skapad för att kunna integreras mot nya moduler och delar menar R1 att 
tiden för att införa ny funktionalitet till e-handelsplattformen blir betydligt kortare, tack vare öppna API:er 
och ett modulbaserat tänk. Även R2 menar att modultänket gör det lätt att snabbt införa nya funktioner. 
Det i sin tur är av avgörande betydelse för företagen eftersom de kan ta i bruk den nya lösningen snabbt 
vilket ökar möjligheterna till försäljning samtidigt som införandekostnader blir lägre. R4 menar att det 
enda som sätter begränsningarna är kreativiteten och kompetensen i företaget. Med öppen plattform har 
du möjlighet att anpassa till ny teknik som kommer och addera nya tjänster och paket från andra 
leverantörer. 

4.1.2 Nackdelar 

Krav på kunskap och kompetens 
R1 menar att det kräver att någon har djupare insikt i vad som ska göras och tänker till inför valet. R4 
anser att det kan vara en utmaning att hålla sig ”a jour”. Om du köper en öppen lösning och adderar på 
massa tjänster som du inte riktigt vet hur du ska använda kan det bli dyrt. Eftersom införandet av 
plattformen ofta kräver integration av befintliga tjänster och därmed ett starkt engagemang och inledande 
investering från e-handelsföretaget menar Aulkemeier et al. (2016) att det är viktigt att besitta rätt kunskap 
inför införandet. För att säkerställa att rätt kompetens finns menar R1 att e-handelsföretaget bör anlita en 
konsult som är expert på området. Även R2 pratar om nyttan med att ha en konsult med sig i införandet 
eftersom de är duktiga på att sätta sig in i en verksamhet och se behoven som finns. 

Säkerhet 
R2 påpekar att det finns säkerhetsaspekter att ta i beaktning när man har öppna API:er. Istället för att 
anropa internt så måste det vara ett genomtänkt gränssnitt och byggas så det kan förvaltas över tid. Vidare 
påstår R2 att det finns flera attackvektorer där det finns öppna ”end-points” att komma åt jämfört med ett 
monolitiskt system där man kan stänga in de och det inte finns nätverkskopplingar. Samtidigt menar R2 
att det även finns bättre möjlighet att bygga in skydd där lösningen är skiktad. Om en del i plattformen 
attackeras och sänks, så tar du inte med dig själva front end. R5 menar precis som R2 att Eftersom du 
öppnar upp plattformen med mer kopplingar är det klart att den blir mer sårbar mot attacker. Även R4 
pratar om säkerhetsaspekter:  

”Det gäller att veta hur man skyddar sig mot dataintrång. Samtidigt tror jag att 
världen utvecklas hela tiden och man ska inte vara så rädd, händer det så händer 
det. Tror du förlorar mer på att inte våga satsa på en öppen plattform”.   

Tidskrävande att bygga gränssnitt 
R2 menar att det tar lång tid att bygga gränssnitten till en öppen plattform. Trögheten är en risk eftersom 
världen går väldigt fort framåt, så är det en risk att man inte hinner med.  

”Vi har sett andra som kommit på briljanta idéer på hur man löser någonting som vi 
inte kan lösa lika snabbt, även om det skulle gå att göra i SiteVision. För vi har en 
tröghet där vi måste säkerställa kvalitet etc. Andra som kan göra detta helt från 
början går det fortare för eftersom de inte har ett legacy av gammal kod som man 
måste ta hänsyn till. Vi lägger otroligt mycket tid på bakåtkompatibilitet. Vi vill att 



30 
 

om man uppdaterar till senaste versionen av SiteVision så ska inte webbplatsen paja, 
annars blir man rädd för att uppdatera, och då ligger man kvar i gamla IT-system”. 
(R2) 

Förvaltning av adaptrar 
R1 menar att det är viktigt att fastställa vems ansvar det är om något fallerar mellan systemen. Kunden 
måste säkerställa att det finns en förvaltning av adaptern. Som e-handelsföretag måste man säkerställa att 
adaptern uppdateras och underhålls. Enligt R2 är det även oerhört viktigt att ha stabilitet i API:erna som 
exponeras från de tjänster som ska integreras. API:er ska inte förändras över huvud taget, utan ska bara 
läggas till. Detta eftersom API:erna används av adaptrarna, som skulle sluta fungera om API:erna 
förändras. Även Aulkemeier et al. (2016) menar att det är mycket viktigt att säkerställa underhåll och 
förvaltning av adaptrarna mellan systemen då det kan vara mycket komplexa kopplingar. 

4.2 Stängda plattformar 

4.2.1 Fördelar 

Enkla val 
R1 menar att det finns en upplevd enkelhet med stängda plattformar, som att köpa en charterresa med all 
inclusive. Allt som behövs ingår, men det finns få möjligheter att anpassa systemet efter egna önskemål. 
Som e-handelsföretag behöver man inte själv tänka igenom vilken funktionalitet som behövs, istället 
förlitar man sig på att systemleverantören redan har tänkt på allt. R2 menar att enkelheten med att välja en 
komplett lösning kan vara en viktig faktor till varför de används. Vidare påstår R2 att det som går att 
leverera i en stängd plattform ofta blir enklare att använda i slutändan, eftersom det inte finns krav på 
integrationer. ”Kan man få något som är färdigt precis som jag vill ha det, varför ska man då bygga ihop 
det med någon headlesslösning?” (R2). Haddara & Constantini (2017) menar dock att fristående system 
oftast har ett mycket användarvänligare gränssnitt än vad kompletta system har. 

Högre kontroll av säkerhet 
Enligt R5 får e-handelsföretaget mer kontroll över säkerheten eftersom det är färre kopplingar/inga 
kopplingar att hålla reda på, vilket ger en trygghet. Även R2 menar att en stängd plattform ger en högre 
säkerhet då det finns betydligt färre nätverkskopplingar.  

4.2.2 Nackdelar 

Inlåst i systemet  
Enligt R1 är det betydligt svårare att byta ut någon del av systemet som du är missnöjd med. Det medför 
en risk att företaget tenderar bli låsta med en stängd plattform. R1 säger: ”Ingenting är omöjligt när det 
gäller teknik men det är jobbigare och dyrare att byta ut delar i monolitlösningar”. Även R2 menar att 
man med en stängd plattform går miste om möjligheten att i efterhand kunna byta ut delar av systemet 
som man inte är nöjd med. R4 menar att det är lätt att bli låst till plattformen eftersom tröskeln till att byta 
blir otroligt stor. R3 och R4 menar precis som R1 att det är fullt möjligt att integrera externa system eller 
byta delar av lösningen, men att det blir komplicerat och kostnadsdrivande. Light et al. (2000) menar att 
användningen av ett enda system blir som en tvångströja där företaget blir låst till den inbyggda 
funktionaliteten och starkt beroende av att den enskilda systemleverantören klarar av att leverera precis 
all den funktionalitet som behövs i verksamheten. R4, som valde en stängd e-handelsplattform, menar att 
de i efterhand kan se att det var kortsiktig lösning och att de istället skulle ha satsat på en lösning som 
erbjuder högre flexibilitet och anpassningsbarhet.  
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Komplext införande av ny funktionalitet 
R1 menar att den stora nackdelen är att det tar för lång tid från idé till implementation när man vill införa 
ny funktionalitet. Vidare påstår R1 att stängda lösningar inte är byggda för att integrera externa eller 
moduler, varför det blir mycket svårt att bygga ut sin e-handelslösning med nya funktioner. Light et al. 
(2000) menar att införandet av ett stort system är väldigt komplext och tar lång tid. Dessutom ökar risken 
för organisatoriskt trauma av en organisationsövergripande implementering eftersom hela införandet sker 
i ett steg. Samtidigt menar R2 att integrering av ny funktionalitet från en och samma systemleverantör 
oftast är lättare då det är förberett från början. Dock blir e-handelsföretaget begränsat till vad den 
systemleverantören kan erbjuda. 

Kostnad 
Både R1, R2 och R4 menar att stängda plattformar blir dyra att använda eftersom det inte går att skala 
bort den funktionalitet som inte behövs. Även Haddara & Constantini (2017) kom i sin undersökning fram 
till att kompletta system ofta tenderar till att bli dyrare, varför många företag allt oftare väljer 
molnbaserade separata system. 

Svårt att följa med i utvecklingen 
R4 menar att du med en stängd plattform tappar möjligheten till utveckling och därmed går bakåt. Det 
tenderar bli mer kostsamt, mindre användarvänligt och flexibelt. Systemet kan vidare upplevas som 
"gammalt" och av äldre ursprung. På grund av komplexiteten att införa ny funktionalitet blir det näst intill 
omöjligt att hänga med i utvecklingen eftersom nya system, moduler och funktionalitet uppstår hela tiden. 

4.3 Reflektioner över resultaten i ljuset av den genomgångna litteraturen 

Som framgick av kapitel 2 skriver Aulkemeier och hans medförfattare inte om stängda plattformar utan 
har istället fokuserat på hur och varför pluggbarhet i plattformar bör uppnås. Det de har kommit fram till 
vad gäller öppna e-handelsplattformar verkar till stor del motsvara vad respondenterna i denna 
undersökning har framhållit. Jag menar att det visar att respondenterna verkligen har tänkt igenom sina 
svar. Detta styrker då också att respondenterna verkar veta vad de pratar om och därmed även givit bra 
och genomtänkta svar om stängda plattformar. 
 
Det Haddara & Constantini (2017) kommit fram till i sin studie, som presenterades i avsnitt 2.4.4, förvånar 
mig inte, eftersom det ligger helt i linje med mina respondenters svar och vad övrig litteratur hävdar. Att 
välja specialiserade system för att hantera olika processer och funktioner som exempelvis CRM eller PIM 
verkar med stor övertygelse vara den bästa metoden för att skapa en så bra e-handelslösning som möjligt. 
Framförallt eftersom de specialiserade systemen oftast erbjuder mer/bättre funktionalitet och genomtänkta 
gränssnitt än stora kompletta system.  
 
Innan de stora affärssystemen kom, användes enkla IT-system för att effektivisera administrativa rutiner 
inom företag och organisationer. Senare insåg företagen nyttan med att standardisera IT-systemen för att 
kunna återanvändas mellan olika företag och organisationer istället för att hela tiden bygga nya system. 
Dessa standardsystem utvecklades sedan vidare till att bli verksamhetsövergripande affärssystem (Nilsson 
2009). På grund av den höga komplexiteten i införandet av affärssystemen och avsaknaden på ”best in 
class” funktionalitet började företag i början av 2000-talet återgå till att använda separata och 
specialiserade system för olika funktioner. Skillnaden denna gång var att systemen nu kunde integreras 
med varandra i en ”Best of Bred”-lösning genom mellanlager, med hjälp av API:er (Light et al. 2000). En 
trend som kan utläsas av detta är att systemuppdelningen verkar gå i cykler. 
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Nu verkar det alltså vara tid för e-handelsplattformarna att komponentiseras för att e-handelsföretagen 
ska kunna handplocka de bästa del-systemen för just sin verksamhet. Möjligheter med e-
handelsplattformar berördes i tre av de fem intervjuerna som genomfördes. Respondenternas svar tyder 
på en tydlig utveckling mot öppna mer plattformar och att integrationen av system kommer bli allt mer 
standardiserad och enklare att utföra i ett framtida läge.  

  



33 
 

5. Slutsatser 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik var att jämföra öppna och stängda e-handelsplattformar för 
att leverantörer som Soleil IT, men också deras kunder ska kunna förstå vilken plattform som passar deras 
verksamheter. För att besvara syftet behövde tre undersökningsfrågor definieras. Dessa undersöknings-
frågor besvaras i avsnittet nedan. 

5.1 Svar på undersökningsfrågorna 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med en öppen lösning? 

Tabell 2. Fördelar och nackdelar med öppna plattformar. 
Öppna plattformar 

Fördelar Nackdelar 
Integrationen av externa system innebär att det 
går att välja det bästa systemet till varje del. 
Dessutom blir inte e-handelsföretaget påtvingad 
ej önskad funktionalitet. 

Högre krav på kunskap och kompetens erfordras. 
Eftersom en öppen plattform inte är komplett 
måste e-handelsföretaget förstå vilka behov som 
finns och hur dessa ska uppnås. 

Öppna API:er möjliggör en enklare integration 
till externa system. 

Då en öppen plattform har fler kopplingar kan 
säkerheten bli lidande då det finns fler punkter att 
angripa. 

Separation av affärslogik och presentation 
möjliggör användandet av omnikanalupplevelser 

Det är tidskrävande att bygga gränssnitten mellan 
systemen. 

Snabbt införande av ny funktionalitet möjliggör 
ett agilt förhållningssätt vilket ökar möjligheterna 
att anpassa plattformen till nya förändringar och 
behov i den egna verksamheten. 

Förvaltning av adaptrar behöver säkerställas för 
att framtidssäkra kopplingarna mellan systemen. 

 
 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med en stängd lösning? 

Tabell 3. Fördelar och nackdelar med stängda plattformar. 
Stängda plattformar 

Fördelar Nackdelar 
En stängd plattform erbjuder enklare och färre val 
vilket medför en lättare anskaffningsprocess. 

Systemmässiga inlåsningseffekter medför att e-
handelsföretaget blir beroende av att en enskild 
systemleverantör kan leverera all funktionalitet 
som behövs. 

Högre kontroll av säkerhet eftersom det finns 
färre kopplingar att skydda. 

Komplext införande av ny funktionalitet eftersom 
stängda plattformar inte är byggda för att 
integreras mot externa system utanför den 
enskilda systemleverantörens katalog.  

 Eftersom e-handelsföretaget inte kan skala bort 
funktionalitet som inte används blir kostnaden 
högre. 

 På grund av det komplexa införandet av ny 
funktionalitet blir det svårt att följa med i den 
tekniska utvecklingen. 
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 Vilka likheter finns mellan affärssystemens och e-handelsplattformarnas utveckling? 

Det verkar finnas tydliga likheter med hur de mer mogna affärssystemen har utvecklats och e-
handelsplattformarna som ännu är ganska unga. En trend som kan utläsas är att systemuppdelningen 
verkar gå i cykler. 

 Utvecklingen går från stora kompletta system till mer uppdelade och specialiserade delsystem. 

 Mellanlager och integrationsplattformar används för att integrera de olika delsystemen. 

5.2 Slutdiskussion 
Att det krävs rätt kunskap och kompetens för att anskaffa en öppen plattform har visat sig vara en viktig 
framgångsfaktor för att lyckas med sin e-handelslösning. Det är en viktig aspekt e-handelsföretagen bör 
vara medveten om inför en upphandling. Att sakna rätt kompetens för att köpa in en öppen e-
handelsplattform behöver inte vara ett hinder, istället är det viktigt att vara medveten om sin egen 
kompetens (och brist på kompetens) och ta in extern kompetens när det behövs.  
 
Öppna API:er har visat sig vara en mycket viktig komponent i öppna plattformar. Man kan säga att 
integration av externa system och snabbt införande av ny funktionalitet är en effekt av att API:erna är 
öppna, genomtänkta och väldokumenterade. Baksidan med att ha öppna API:er är dock att det tar lång 
tid att bygga dem just eftersom de måste vara så pass genomtänkta. Det är såklart en utmaning för 
systemleverantörerna och deras partners, men ska inte påverka e-handelsföretagets val eftersom 
API:erna redan är på plats när plattformen levereras. 
 
Att det finns likheter mellan affärssystemens och e-handelsplattformarnas utvecklig är ett faktum. 
Framförallt synsättet att en systemleverantör inte kan vara bäst på allt varför olika systemleverantörer 
väljs för olika funktioner. Jag menar att man kan se en öppen plattform som en typ av 
integrationsplattform specialbyggd för att integrera olika e-handelstjänster till en komplett e-
handelslösning. 

5.2.1 Diskussion över metod 

Att göra intervjuerna tillsammans med Wernersson (2018) verkade innan genomförandet som en god idé 
eftersom våra frågeställningar och ämnen överlappade varandra. Men jag kan i efterhand konstatera att 
det snarare gjorde undersökningen svårare. Varje intervju blev en kompromiss mellan våra frågor och i 
många fall besvarades delar av mina frågor i de svar Wernersson fick. Det gjorde analysen till ett 
detektivarbete genom att jag även behövde gå igenom alla Wernerssons intervjusvar och plocka ut de 
delar som jag ansåg var relevanta även för min undersökning. Men trots detta försvårande moment kan 
jag ändå konstatera att min undersökning resulterat i flera viktiga upptäckter vad gäller öppna och 
stängda plattformar.  

5.2.2 Källkritik 

Då Storm Commerce är en öppen plattform, har R1 intresse i att framhäva nyttan med öppna 
plattformar. Å andra sidan besitter troligtvis R1 stor kunskap om sådana plattformar eftersom R1 varit 
med och tagit fram plattformen från starten. Även R2 kan ha ett intresse i att framhäva öppna plattformar 
eftersom SiteVision inlett ett samarbete med Storm Commerce och integrerat sitt CMS mot plattformen. 
Eftersom R3 använder Storm Commerce som plattform i sin e-handelslösning finns det en risk att svaren 
är partiska. Samtidigt har R3 valt en öppen plattform eftersom de anser att det är den bästa lösningen för 
deras verksamhet. I ljuset av detta var det därför viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt när resultaten 
analyserades.  
 
Det hade varit önskvärt att intervjua en systemleverantör som levererar en stäng plattform, en ”motpol” 
till Storm Commerce, för att balansera intervjusvaren. Detta är något som jag försökt uppnå men tyvärr 
lyckades jag inte få tillgång till rätt person för intervju. Det innebär att resultatet till viss del är till öppna 
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plattformars fördel, men eftersom jag även intervjuat tre e-handelsföretag med olika plattformar, tycker 
jag att balansen är tillräcklig. 

5.2.3 Förslag på vidare forskning 

För att bekräfta resultaten i denna undersökning föreslår jag att vidare forskning görs med ett större 
omfång av respondenter. Framförallt skulle det vara intressant att intervjua systemleverantörer och dess 
kunder med stängda plattformar för att fånga deras bild av verkligheten. 
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Omnämnande 

Jag vill rikta ett stort tack till Soleil IT som gjorde denna undersökning möjlig genom att tillhandahålla 
resurser och projektstyrning för att ta denna uppsats i mål. Framförallt vill jag tacka min handledare Johan 
Andersson på Soleil, som med stort engagemang varit tillgänglig ända sedan starten och bidragit med 
många tankar och idéer. Det var du som gjorde denna uppsats möjlig! 
 
Jag vill även tacka min handledare John Sören Pettersson som varit till stor hjälp under hela uppsatsarbetet 
och agerat bollplank när det så behövts.  
 
Slutligen vill jag även rikta ett stort tack till alla respondenter som ställt upp på intervju och delat med er 
av er kunskap och erfarenhet. Utan ert deltagande hade undersökningen inte varit möjlig att genomföra. 
 
Stort tack! 
 

Timothy Lindberg  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Medgivandeblankett 

Medgivandeblankett – Intervju 
 
Ansvarig för denna studie:    
Timothy Lindberg 
Lindberg_tim@hotmail.se 
 
 
Öppna och stängda e-handelsplattformar – En kvalitativ studie. 
Denna studie genomförs i kursen Kandidatuppsats som är en avslutande kurs inom programmet IT-
design med inriktning systemdesign vid Karlstads universitet. Kursen läses inom ämnet informatik. Jag 
skriver en uppsats om e-handelsplattformar där jag undersöker två olika strategier för e-
handelsplattformar, öppna och stängda plattformar. Undersökningen ska resultera i när respektive 
strategi är lämpad att användas. Syftet med intervjun är att ta reda på hur olika företag ställer sig till de 
olika strategierna och identifiera eventuella problem och möjligheter med dem. 
 
Intervjun kommer att spelas in med ljud för att underlätta vid transkribering. Personen som deltar i 
intervjun kommer få möjlighet att kommentera transkriberingen eller en eventuell sammanfattning för 
att korrigera eventuella missuppfattningar. Den intervjuade har möjlighet att dra tillbaka sitt deltagande 
när som helst under studien. Deltagaren har möjlighet att vara anonym i den kandidatuppsats som denna 
studie bidrar till. Det utgår ingen belöning för deltagandet i intervjun. 
 
Det är endast den ansvarige för denna studie som kommer att behandla den data som samlas in. 
Handledare och examinator kan komma att lyssna på intervjun som en del av deras arbete att vägleda 
och betygsätta den ansvarige men inte för att själva publicera data. 
 
Godkännande av hantering av data: 
Genom att skriva under detta medgivande godkänner du att den ansvarige får samla in data på 
ovanbeskrivna sätt och för ovan angivna syfte. 
 
 
Underskrift av deltagaren:   Datum: 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Underskrift av ansvarige för studien:   Datum: 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
 
Inledande Frågor 

1. Vilken typ av e-handelslösning använder ni? Är alla era tredjepartslösningar molnbaserade eller är 
vissa delar lokala? Varför har ni valt att ha det så? 
2. Vilka faktorer var avgörande vid valet av e-handelsplattform? 

Öppna plattformar 

3. Vilka styrkor har en öppen plattform? 

4. Vilka svagheter har en öppen plattform? 

5. Vilka möjligheter finns det med öppna plattformar? 

6. Vilka risker finns det med öppna plattformar? 

7. Varför är det bra med pluggability? Vilka utmaningar finns med det? Möjligheter?  

8. Utmaningar med underhåll av adaptrar? 

9. Hur länge har headless tänket/arkitekturen funnits? 

Stängda plattformar 

10. Vilka styrkor har en stängd plattform? 

11. Vilka svagheter har en stängd plattform? 

12. Vilka möjligheter finns det med stängda plattformar? 

13. Vilka risker finns det med stängda plattformar? 

14. För vem lämpar sig en komplett lösning? 

 


