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Sammanfattning 

Molntjänster spelar en betydande roll i dagens samhälle och används i såväl den privata              
sektorn som den offentliga. I och med den utbredda användningen har det ur ett              
organisationsperspektiv uppstått ett behov att utvärdera tjänsterna. Denna undersökning         
behandlar hur företags val av molntjänster går till i praktiken, vilka krav företag ställer på               
molntjänster, vilka krav företag anser vara viktigast, samt hur väl molntjänster lyckas bemöta             
dessa krav. Undersökningen utfördes genom intervjuer och en kvalitativ analys av tre            
företags situationer gällande molntjänster. Sammanfattningsvis dras slutsatsen att företagens         
val av molntjänstleverantör beror på en kombination av lock-ins och tidigare uppfattning av             
leverantören. Det visade sig att krav på säkerhet och foglighet var viktigast för alla tre               
företag, och att alla tre även rangordnat pålitlighet och tillförlitlighet som näst viktigast.             
Därefter skiljer sig rangordningen av kraven något mellan företagen, vilket bland annat beror             
på att deras kunder har olika krav på diverse faktorer. Vad gäller bemötandet av kraven från                
leverantören visade det sig att alla tre företag generellt upplever en stor nöjdhet för samtliga               
krav. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Franck Tétard som hjälpt oss hamna på rätt spår                  
med undersökningen och vars goda handledningar bidragit stort under arbetets gång. Vi vill             
även (med deras anonymitet i behåll) tacka respondenterna vars medgörlighet och utförliga            
svar gjort arbetet möjligt. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleder med en bakgrund till vad en molntjänst är och hur dessa kan användas, 
därefter en problembeskrivning som ger en inblick i undersökningsområdet. Efter det följer 
avsnittet syfte och forskningsfrågor där arbetets frågor redogörs för, och följs upp av avsnitt 
som omfattar arbetets avgränsning, kunskapsbidrag och disposition. 

1.1. Bakgrund 

Cloud computing (hädanefter kallat molntjänster) är ur ett organisatoriskt perspektiv en 
metod för att placera sina applikationer på enheter som organisationen själv inte 
tillhandahåller (Villamizar et al. 2017). Ur förundersökningen till detta arbete har det 
framgått att det finns en tydlig svårighet för företag att komma fram till vilken molntjänst 
som bäst möter deras behov. Detta eftersom att det finns ett brett urval av olika leverantörer 
och att det initialt kan vara väldigt svårt för företag som planerar att placera en eller flera av 
sina applikationer på en molntjänst att veta exakt hur tjänsterna fungerar i praktiken och hur 
väl de kommer att kunna möta deras krav. Ofta är molntjänsterna som erbjuds heterogena till 
sin natur, vilket ofta sätter krav på den beställande organisationen att anpassa sina 
applikationers tillämpningar efter tjänsten/tjänsterna de anskaffar. (Zhang, Ranjan, Nepal, 
Menzel & Haller, 2012) 
 
Molntjänster är ett begrepp som innefattar flera olika typer av applikationer och kan 
kännetecknas av ett flertal olika karaktärsdrag; t.ex att tjänsterna är tillgängliga för kunden 
när som helst vid behov över ett nätverk. Att resurserna i molnet är tillgängliga från olika 
typer av plattformar/operativsystem och att samma resurser i molnet kan användas av flera 
kunder. Molntjänster kännetecknas också av att det finns tillgänglig elasticitet av t.ex. lagring 
och datakapacitet som kan skalas upp eller ned vid behov samt att all kapacitet som används 
är mätbar. Detta leder till att det finns en transparens mellan leverantör och kund när det 
kommer till kostnader för de använda tjänsterna. (Mell & Grance, 2011) 
 
Leverantörer av molntjänster erbjuder ett flertal olika tjänstemodeller. Infrastructure as a 
Service (IaaS) innebär tjänster som erbjuder kunden processorkraft, server- och 
nätverkskapacitet, lagring och annan datorkapacitet som krävs för att kunna använda system 
och applikationer. Kunden styr själv över operativsystemen, lagringen och användningen av 
applikationer. Platform as a Service (PaaS) innebär molntjänster som tillhandahåller 
utvecklingsmiljöer, programmeringsspråk och bibliotek för att kunden ska kunna utveckla 
egna applikationer utan att kunden behöver tillgång till infrastrukturen med nätverk, servrar 
och operativsystem. Software as a Service (SaaS) innebär tillgång till mjukvara och 
applikationer som görs tillgängliga och körs direkt på molnet. Tjänsterna är tillgängliga för 
kunden från olika platser och på olika enheter genom webbaserade, kundanpassade 
gränssnitt. (Mell & Grance, 2011) 
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1.2. Problemformulering 

Användningen av molntjänster i affärssammanhang har ökat snabbt under 2000-talet, enligt 
en undersökning från 2018 som samlade svar från 550 organisationer framkom det att 73% av 
alla tillfrågade organisationer använde sig av molntjänster och ytterligare 17% planerade att 
göra det inom de kommande 12 månaderna. (IDG, 2018) 
 
Det finns artiklar som beskriver svårigheten för företag att veta vilken molntjänst som bäst 
skulle kunna uppfylla deras krav, bland annat artikeln av Zhang et al. (2017). Detta öppnade 
för att undersöka hur dessa kravställningar specificeras och vilka krav som är viktigast för 
företagskunder. Enligt Zhang et al. (2017) är ett vanligt problem vid anskaffandet av 
molntjänster att i förväg kunna se hur väl en tjänst kommer att möta kraven som finns på 
servicekvalité, eller “Quality of Service” (QoS). Med servicekvalité menas de kvalitéer som 
tjänsten erbjuder, vilket bland annat kan omfatta graden av flexibilitet, pris och/eller hastighet 
(Zhang et al., 2017). Dessa specificeras vanligtvis i så kallade serviceavtal, eller Service 
Level Agreements (SLA) vilket är det avtal som upprättas mellan leverantör och kund på 
vilka egenskaper som tjänsten ska inneha (Dillon, Wu & Chang, 2010). 
 
Dillon et al. (2010) beskriver att ett av problemen som ofta uppstår i samband med 
implementationen av molntjänster är en brist på interoperabilitet, vilket innebär en brist i 
förmågan för två system att kunna interagera med varandra. De belyser även vikten av att 
serviceavtal mellan parterna är väldefinierade för att uppnå kundnöjdhet. Även Yaqub et al. 
(2014) beskriver att serviceavtal är viktiga, och nämner att det är av stor vikt att dessa kan 
specialanpassas efter olika organisationers behov. Standardiserade serviceavtal minskar enligt 
artikeln förutsättningarna för kundnöjdhet (Yaqub et al., 2014). 
 
Det finns idag en mängd olika modeller för hur man ska välja molntjänster, t.ex. SELCLOUD 
(Jatoth, Gangadharan, Fiore & Buyya, 2018), vilka baseras på olika variabler som exempelvis 
pris, prestanda och lagringskapacitet. Det är därför av intresse att undersöka huruvida företag 
använder sig av sådana modeller vid valet av molntjänst, eller om valet i praktiken sker på 
andra sätt. 
 
För att sammanfatta är de faktorer som undersökningen omfattar: 

● Från kundsidan - de krav som ställs på molntjänsterna, vilka krav som är viktigast att 
tjänsterna uppfyller, samt metoden för hur de valt den nuvarande molntjänsten. 

● Mellan leverantör och kund - serviceavtal, hur de upprättas och hur väl de uppfylls. 

1.3. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med undersökningen är att klargöra hur företag väljer molntjänster, hur väl 
molntjänster möter organisatoriska krav, samt vilka krav företag anser vara viktigast att 
molntjänster uppfyller. Därav är de forskningsfrågor som studien ämnar att besvara följande: 
 

1. Hur har de undersökta företagen valt sina nuvarande molntjänster, och vilka krav har 
de ställt på dem? 

2. Vilka krav anser företagen vara viktigast att deras molntjänst uppfyller och hur väl 
uppfylls kraven i praktiken? 
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1.4. Avgränsningar 

En avgränsning för arbetet var att inte undersöka fler än tre organisationers 
molntjänstsituation. En bredare undersökning med fler företag inte hade varit möjlig att 
utföra lika grundligt på grund av den rådande tidsplanen för arbetet. Arbetet har även 
avgränsats till att endast omfatta företag som är verksamma inom IT-branschen och som 
använder sig av samma molntjänstleverantör. Arbetet har avgränsats utifrån dessa faktorer för 
att se till att de undersökta företagen har verksamhetsområde och molntjänstleverantör som 
gemensamma nämnare för att producera en representativ studie. 

1.5. Kunskapsprodukter 

Kunskapsprodukten som ämnats produceras genom detta arbete är huvudsakligen 
karaktäriserande kunskap och förklarande kunskap.  
 
Goldkuhl (2011) definierar karaktäriserande kunskap som kunskap där en viss företeelses 
egenskaper beskrivs. I detta arbete redogörs hur företag väljer sina molntjänster. Därav ses 
företag som fenomen och valmetod som egenskaper i arbetet. 
Goldkuhl nämner även att förklarande kunskap är den kunskap som genom att redogöra för 
ett orsakssamband förklarar varför ett särskilt utfall nås. I arbetets analysdel undersöks de 
anledningar som ligger till grund för valet av molntjänst samt de krav som ställs. Därav 
karaktäriseras kunskapen även som förklarande. (Goldkuhl, 2011) 
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1.6. Disposition 

Dispositionen för arbetet är upplagd enligt följande: 
Kapitel 2 omfattar själva forskningsprocessen, hur arbetet har planerats samt vilka metoder 
som använts för insamling och analys av data. Kapitel 3 omfattar arbetets teoridel där den 
framtagna matrisen över kravkategorier och artiklarna som den grundas i presenteras. 
Efterföljande Kapitel 4 omfattar presentationen av resultaten från de intervjuer som utförts 
under arbetet. Efter det Kapitel 5, som omfattar arbetets analysdel där resultaten från 
intervjuerna anknyts till matrisen och artiklarna som tagits upp i teorikapitlet. Därefter 
sammanfattas arbetet kortfattat i Kapitel 6, som följs av uppsatsens källförteckning och 
bilagor.  
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs strategin för utförandet av arbetet, vilka metoder som använts för 
datainsamling och dataanalys, samt vilken forskningsparadigm arbetet faller inom. 

2.1. Forskningsstrategi 

I arbetet har en kvalitativ dataanalys genomförts som baseras på data insamlad dels genom 
undersökning av litteratur inom ämnet, samt genom intervjuer med anställda hos företag 
verksamma inom IT-branschen som idag använder sig av molntjänster. Informationen som 
presenteras i arbetet ämnar att ge en förklaring till hur de undersökta företagen valt sina 
molntjänster, vilka krav som ställs på tjänsten, hur väl kraven uppfylls samt vilka krav som är 
viktigast enligt företagen. 
 
Det finns enligt Oates (2006) två huvudsakliga strategier för att analysera ett område; 
deduktivt och induktivt. Det deduktiva tillvägagångssättet innebär att forskaren antingen 
skapar en egen teori eller bygger en teori baserad på tidigare forskning innan området 
undersöks och utvärderas på fältet (Oates, 2006). Eftersom detta arbetes teori grundas i 
tidigare forskning inom området klassificeras forskningsansatsen som deduktiv.  
 
Att utföra en fallstudie med samma premisser hade kunnat visa sig intressant då det hade 
kunnat generera en djupare förståelse för problemet i ett särskilt fall. Dock hade detta medfört 
nackdelen att resultatet inte hade kunnat generaliseras i samma mån, och därför inte heller 
kunnat analyseras efter mönster i samma utsträckning (Oates, 2006). 
Trots detta så präglas arbetet av influenser från fallstudier, bland annat genom att en del av 
informationen som samlas in är från intervjuer med företag om deras situation, vilket är att 
undersöka problemområdet i dess naturliga miljö. 

2.2. Forskningsparadigm 

Undersökningen faller under forskningsparadigmen interpretivism. Ingående fanns ingen 
hypotes om undersökningens resultat, istället utfördes en tolkande studie där antagandet var 
att finna fenomen som kunde tolkas som mönster i sammanhanget, vilket stämmer överens 
med definitionen av interpretivism i Oates (2006).  
 
En viktig egenskap inom interpretivismen är att förstå de miljöer och sociala sammanhang 
som forskningen undersöker, samt att vara medveten om den komplexitet och tolkningsbarhet 
som finns. Målet med den interpretivistiska undersökningen är att få nya förståelser och 
insikter inom ett specifikt område utan att nödvändigtvis kunna generalisera. (Wilson, 2010) 
 
Det finns enligt Oates (2006) inom interpretivismen några ledande karaktärsdrag som 
forskare inom området betecknas ha:  
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Flera subjektiva verkligheter 
Det finns inget som en helt objektiv sanning utan allt är konstruerade versioner av sanningen 
och/eller olika perspektiv på sanningen. Olika personer, kulturer eller organisationer uppfattar 
omvärlden på olika sätt. (Oates, 2006) Med detta i åtanke eftersträvades anskaffandet av flera 
olika perspektiv genom att intervjua flera företag och dess representanter för att undersöka 
deras upplevelse.  
 
 
Dynamiska och socialt konstruerade innebörder 
Verkligheten som den uppfattas av individer eller grupper kan bara överföras och göras 
tillgänglig genom språk och andra sociala konstruktioner. Språket och olika språkliga 
formuleringar kan påverka resultatet i undersökningen. (Oates, 2006) I rollen som 
undersökare var det viktigt att se dessa nyanser och ställa följdfrågor för att försäkra att 
termers innebörd uppfattats korrekt. 
 
Forskarens reflekterande och reflexivitet 
Forskarens roll måste vara självreflekterande och medveten om att egen delaktighet, egna 
antaganden och värderingar kommer att kunna påverka resultatet (Oates, 2006). En 
uppmärksamhet fanns genom hela processen för risken att potentiellt kunna påverka resultatet 
genom metoden för insamlingen av data, hur frågor formulerades under intervjutillfällen eller 
hur datan behandlades under analys. Problematiken har beaktats genom medvetenhet, genom 
att undersökningen påbörjades utan hypoteser, samt att data samlats från flera olika källor.  
 
Studera människor i naturlig miljö och sammanhang 
Forskningens syfte är att studera människor i deras naturliga miljö för att få en större 
förståelse för verkligheten och hur omgivningen påverkar.  (Oates, 2006) Genom att 
undersöka företag och intervjua dem på plats eller via videosamtal istället för i en konstgjord 
miljö gavs goda förutsättningar för att samla kvalitativ data från  intervjuerna. 
 
Kvalitativ dataanalys 
Det är genom att generera och analysera kvalitativ data som det ges möjlighet att fånga 
paraspråk, metaforer som används och bilder som människor skapar. (Oates, 2006)  
Detta sågs som en stor fördel vid påbörjandet av undersökningen och motiverade valet att 
samla kvalitativ data genom intervjuer istället för frågeformulär eller liknande. 
 
Fler olika tolkningar 
Forskaren förväntar sig flera olika förklaringar och fler olika perspektiv på det som studeras. 
Om  det finns fler förklaringar diskuteras dessa och jämförs genom graden av bevis. (Oates, 
2006) Undersökningen forcerades inte att nödvändigtvis producera en fullständigt universell 
“sanning” trots att förhoppning fanns om att komma fram till förklarande kunskap.  
 
För att säkerställa att arbetet uppfyllt en hög standard var målet att uppfylla de 
kvalitetskriterier som föreslås av Lincoln och Guba (1985). Tillförlitlighet, bekräftelse och 
pålitlighet som uppnås av tydliga beskrivningar av hur undersökningen är genomförd och hur 
väl det går att bekräfta informationens riktighet. Det är viktigt för en läsare att kunna följa hur 
undersökningsprocessen gått till genom att följa dokumentationen och ges möjlighet att förstå 
processen lika väl som undersökaren. Trovärdighet handlar om hur väl informationskällorna 
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identifieras, beskrivs och överensstämmer med det som studerats. Överförbarhet omfattas hur 
väl forskningsprocessen och dess resultat kan översättas till undersökandet av andra fenomen. 
 
För att uppfylla dessa krav och att upprätthålla en hög standard på arbetet eftersträvades en 
tydlig dokumentation för alla steg genom beskrivning arbetsprocessen samt bifogad 
information från intervjuerna.  

2.3. Metod för insamling av data 

Den huvudsakliga insamlingen av data till arbetet skedde genom litteraturinsamling och 
intervjuer. Eftersom arbetet ämnar att besvara frågor ur ett företagsperspektiv ansågs det 
nödvändigt att samla in data från verkliga fall, vilket enligt Oates (2006) är ett effektivt sätt 
att anskaffa sig detaljerad information om en situation. 

2.3.1. Intervjuer 

De tre intervjuer som genomfördes under datainsamlingen för arbetet var semistrukturerade, 
vilket innebär att frågor och teman som intervjuaren vill ha besvarade är förberedda men att 
dialogen med den intervjuade styr hur och i vilken ordning frågorna ställs. Det ges under 
semistrukturerade intervjuer också utrymme för att kunna ställa följdfrågor och följa upp ny 
information som kan dyka upp under intervjun. Metoden är lämplig för att utforska ett ämne 
på djupet så som denna undersökning ämnar att göra. (Oates, 2006) 
 
Myers och Newman (2006) beskriver hur ett antal riktlinjer att förhålla sig till kan bidra till 
kvalitativa intervjuer med högre kvalitet. Inledningen till intervjun är viktig och det gäller att 
alla parter är väl medvetna om varandras roller och syftet med undersökningen för att skapa 
trygghet och en öppen miljö. Första intrycket är viktigt och det är också av vikt att minimera 
eventuell social dissonans som skulle kunna leda till att personer som intervjuas blir 
obekväma av situationen. En ansats gjordes tidigt i processen för att skapa bra kontakt med 
respondenterna och att tydligt förmedla avsikten med intervjuerna. Frågorna som önskades få 
besvarade distribuerades till respondenterna tillsammans med upplägget av intervjun ett par 
dagar innan intervjutillfället. 
 
Intervjuerna förbereddes genom en insamling av litteratur som omfattar valprocessen och 
kravställningen vid anskaffandet av molntjänster. Genom litteraturgenomgången av artiklar 
rörande kravställning anskaffades den generella kunskap som låg till grund för de inledande 
frågorna, samt kunskap om de krav som låg till grund för sammanställningen av tabell 2. 
Utifrån denna process utformades intervjuerna i tre delar: 
 

1. Inledande frågor 
- Denna del omfattar några grundläggande frågor om företagens molntjänster, 

vilka åsikter de har om dem, hur de har anskaffats samt vilken dokumentation 
som finns, t.ex. serviceavtal. Tidigare forskning pekar på vikten av att välja 
den molntjänst som bäst lämpad för verksamheten (Zhang et al., 2017). Därför 
lades vikt på att ta reda på hur denna process genomförts hos respektive 
företag. 
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2. Frågor utifrån kravkategorier (Se avsnitt 3.1) 
- Denna del omfattar mer djupgående frågor angående vilka krav företagen ställt 

på olika faktorer av molntjänsterna, samt hur väl de anser att dessa krav 
uppfyllts.  

3. Analytic Hierarchy Process (AHP)-utvärdering av krav (Se avsnitt 3.2) 
- Denna del omfattar en utvärdering av de olika kravkategoriernas viktighet i 

relation till varandra enligt företagen genom en så kallad AHP-utvärdering. 
 

Frågorna delades ut till respondenterna i förväg för att möjliggöra att de kunde förbereda sig 
och vid behov engagera kollegor som hade en djupare kunskap om särskilda frågor till 
intervjun. Frågorna är bifogade i sin helhet i bilaga 1. I dokumentet bifogades matrisen över 
de framtagna kravkategorierna (tabell 2), till vilken respondenterna ombads berätta vilka krav 
som organisationen ställde inom respektive kategori samt hur väl kraven möttes av deras 
leverantör. Här ställdes inga frågor, utan respondenterna tilläts berätta fritt om deras situation 
utifrån respektive kategori. Om svaren blev otydliga eller ofullständiga ställdes följdfrågor, 
men i dessa fall försöktes följdfrågorna hållas så öppna som möjligt för att inte påverka 
svaren. 

2.3.2. Val av respondenter 

Företagen som har undersökts i detta arbete valdes genom att de uppfyllde de urvalskriterier 
som ställts, vilket var att företagen skulle vara verksamma inom IT-branschen samt använda 
samma molntjänst. Företagen kontaktades genom att förfrågningar först skickades via e-post 
där motivet till undersökningen presenterades, samt vilka svar som ville anskaffas. Tre av de 
fyra första företagen som kontaktades var villiga att ställa upp på intervjuer. 
 
Hos de tre valda företagen utfördes en intervju hos vardera, och varje intervju utfördes på lite 
mindre än en timme. Respondenterna hos företagen valdes av företagen själva då frågorna 
som skulle ställas delades ut i förväg. På så sätt kunde de avgöra vilken/vilka person(er) som 
hade den bästa förmågan och kunskapen att besvara frågorna. Hos företag 1 blev 
respondenten en senior utvecklare med god kunskap om molntjänster generellt, och med 
mycket erfarenhet och god insikt angående företagets användning av dem. Hos företag 2 blev 
respondenterna företagets konsultchef med en övergripande kunskap om avtal och beslut, 
samt en driftansvarig med mer djupgående kunskaper i de tekniska frågorna. Hos företag 3 
blev respondenten företagets utvecklingschef för IT-verksamheten, med en omfattande 
teknisk kunskap om deras molntjänster samt organisationen i stort. Information om de utförda 
intervjuerna presenteras i tabell 1. 
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Företag Respondent Roll Intervjutyp Tidsåtgång 

Företag 1 Respondent A Senior 
utvecklare 

Personlig 
intervju 

55 min 

Företag 2 Respondent B 
Respondent C 

Konsultchef 
Driftansvarig 

Personlig 
intervju 

45 min 

Företag 3 Respondent D Utvecklings- 
chef IT 

Videointervju 30 min 

Tabell 1 - Intervjurespondenter. 

2.3.3. Framtagandet av kravkategorier 

För att utforma den samling av kravkategorier (tabell 2) som låg till grund för intervjuerna 
och AHP-utvärderingarna gjordes en djupgående litteraturinsamling inom ämnet. Tidigare 
forskning gällande olika sätt att utvärdera molntjänster undersöktes för att utvinna vilka 
faktorer som huvudsakligen tas i beaktning. Publikationerna som undersöktes hade olika 
tillvägagångssätt för gruppering och namngivning av krav, men det mönster som gick att se 
var att majoriteten av publikationerna inkluderade samma krav. Dessa publikationer kan dock 
ibland skilja sig i omfattning, då vissa krav tas upp i en publikation men inte i en annan. För 
att säkerställa att sammanställningen av kraven var av tillräcklig omfattning och inte gick 
miste om någon väsentlig faktor utfördes en form av kategorisering av kraven från de olika 
publikationerna. Varje krav från respektive källa i avsnitt 3.1. extraherades och placerades i 
ett kalkylark, där de sedan sorterades in i kolumner tillsammans med andra krav som var av 
liknande slag. Resultatet av detta blev sex stycken kolumner, vars respektive innehåll 
motsvarade det som omfattas av en kategori i tabell 2.  

2.4. Metod för analysering av data 

I och med att denna undersökning omfattat intervjuer gjordes i nära anslutning efter varje 
intervju en kortare reflektion där de tankar och funderingar som väckts under samtalen 
sammanfattades och skrevs ned. Reflektioner gjordes även kring hur själva intervjun gått och 
fungerat rent tekniskt. Enligt Galletta (2013) är reflektioner kring intervjuerna en viktig 
aktivitet för att förstå den insamlade datan samt inse förbättringsmöjligheter till senare 
intervjuer.  
 
Intervjuerna spelades in digitalt under intervjutillfällena, och efter varje tillfälle utfördes en 
transkribering av inspelningarna. Transkriberingen genererade stora mängder textuell data, 
som i ostrukturerad form var något svåranvänd. Detta orsakade ett behov att på något sätt 
kategorisera och förenkla datan för att göra den mer hanterbar för användning i analysen. 
Med Oates (2006) som underlag delades datan i olika kategorier beroende på om det var 
relevant för arbetets forskningsfrågor, om det var beskrivande information rörande bakgrund 
och sammanhang eller om datan var irrelevant för undersökningen.  
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Vidare kategoriserades datan genom s.k. kodning, där specifika delar av text, ord, meningar 
eller stycken gavs en viss förklarande beteckning. Undersökningen har utförts deduktivt då 
existerande krav från tidigare forskningsartiklar och undersökningar låg till grund för 
sammanställningen av de kategorier som definieras i matrisen över kravkategorier (tabell 2). 
Matrisen har sedan fungerat som underlag för intervjufrågorna, samt som modell under 
intervjuerna för respondenterna att reflektera kring. Matrisen skapades i förväg eftersom 
kategorierna kommer från flera olika källor som pekar ut särskilda krav som de viktigaste att 
förhålla sig till vid utvärderingen av molntjänster. Ingen värdering på rangordningen av 
viktighet mellan dessa har lagts i förväg, utan överläts att göras av respondenterna under 
intervjutillfället. Under intervjuerna ombads respondenterna rangordna vilka av de sex 
kravkategorierna som de ansåg vara viktigast för deras verksamheter genom en 
AHP-utvärdering. 
 
Resultaten från AHP-utvärderingarna som utfördes jämfördes med tidigare forskning där 
liknande ranking gjorts för att se eventuella paralleller eller skillnader. I detta fall användes 
ett onlineverktyg för att utföra AHP-analysen . Detta verktyg utförde alla beräkningar och 1

framkallade sedan rangordningen av parametrarnas viktighet samt en procentuell siffra till 
vilken grad respektive parameter prioriterades. Ett exempel på hur AHP-formuläret i 
onlineverktyget ser ut ifyllt bifogas i bilaga 2. 

  

1 https://bpmsg.com/academic/ahp.php 
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3. Teori 

I detta kapitel redogörs teorin bakom den framtagna matrisen över kravkategorier, en 
förklaring av hur Analytical Hierarchy Process fungerar, samt tidigare forskning som styrker 
valet av kategorier i tabell 2. 

3.1. Härledande av kravkategorier 

Det finns inom de tre stora molntjänstemodellerna IaaS, PaaS och SaaS olika typer av krav 
som behöver definieras och ibland kvantifieras för att framställa serviceavtal av hög kvalité. 
Alhamad, Dillon och Chang (2010) föreslår genom så kallade SLA Metrics för både 
prestandakrav och affärskrav hur kraven kan definieras och göras mätbara. Krav är viktiga 
vid valet av molntjänst och för att anpassa och enklare överföra verksamheten till 
molntjänsten. Repschlaeger, Zarnekow, Wind och Klaus (2012) har tagit fram Cloud 
Requirement Framework (CRF) som är ett ramverk för att hjälpa organisationer att bryta ner 
kraven i olika delar;  Moln-målmodellen som innebär vad organisationen vill uppnå genom 
att använda molntjänster, t.ex spara kostnader eller ökad flexibilitet. Molntjänstkraven som 
innefattar de mer tekniska och funktionella kraven. (Repschlaeger et al., 2012)  
 
Metoder för att framställa krav kan också variera mellan bland annat systematisk genomgång 
av tidigare forskning, intervjuer, workshops med experter inom området eller genom 
“Delfi-metoden”. Lang, Wiesche och Krcmar (2016) utförde en Delfi-studie där ett antal 
experter/användare inom området molntjänster intervjuades och ombads rangordna krav på 
molntjänster, vilket sedan sammanställdes genom en paneldiskussion.  Processen med 
paneldiskussionen itererades tre gånger till dess att en konsensus rådde bland experterna.  
 
För att kunna jämföra de krav företag ställer med vad de olika molntjänstleverantörerna 
erbjuder finns modellen SMICloud som föreslås i artikeln av Garg, Versteeg och Buyya 
(2012). Modellen fungerar som ett verktyg för organisationer att använda vid valet av 
molntjänst. Utmaningen vid dess utformning var att kunna jämföra krav som inte är 
kvantifierbara som t.ex. säkerhet och användbarhet. Därför användes AHP-metoden för att 
vikta och rangordna alla typer av krav (Garg et al. 2012). 
 
Det finns olika metoder för att sammanställa och rangordna krav. Det varierar också mellan 
vilka begrepp och vilken terminologi som används för att beskriva de olika kraven. Alhamad 
et al. (2010) använder sig av huvudkriterier som (i) tillgänglighet, (ii) skalbarhet, (iii) en 
tydlig metod för kostnadsberäkningar, (iv) konfigurationen av service för användning och (v) 
säkerhet/integritet.  
 
Den rangordning som görs i artikeln av Lang et al. (2016) bygger på de kriterier som man 
enats kring i “Delfi-metoden” där de fem främsta kraven är; (i) funktionalitet, (ii) att lagar 
efterlevs, (iii) kontrakt/kostnader, (iv) geografisk serverplacering och (v) flexibilitet.  
Garg et al. (2012) viktar och jämför genom AHP-metoden (i) ansvarsskyldighet/pålitlighet, 
(ii) flexibilitet, (iii) garantier, (iv) kostnader, (v) prestanda och (vi) säkerhet som 
huvudkategorier. Där kravet garantier även innefattar tillgänglighet och service.  
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Repschlager et al. (2012) bryter ned kraven i; (i) Flexibilitet, (ii) säkerhet och foglighet, (iii) 
pålitlighet, (iv) prestanda och (v) kostnader från de övergripande kraven i Cloud 
Requirement Framework. 
 
Nedan redogörs matrisen som innehåller de härledda kravkategorierna från ovan nämnda 
artiklar. Processen för denna härledning beskrivs i avsnitt 2.3.3. 
 

Krav Förklaring 

Omfattning och Prestanda Detta omfattar processorkapacitet, 
minnesstorlek, responstider, uppstartstider, 
lagring samt funktionalitet. 

Flexibilitet Detta omfattar elasticitet, skalbarhet, 
tillgänglighet, interoperabilitet, 
adaptabilitet, användbarhet och integration. 

Säkerhet och foglighet Detta omfattar säkerhet, integritet, 
följandet av lokala och internationella 
policys och lagar, hållbarhet, geografisk 
serverplacering. 

Pålitlighet och tillförlitlighet Detta omfattar noggrannhet, tillgänglighet 
av information, pålitlighet, stabilitet och 
certifieringar. 

Kostnader Detta omfattar priser och 
betalningsmodeller. 

Service, support och hantering Detta omfattar implementering, 
övervakning, support, transparens av 
aktiviteter. 

Tabell 2 - Matris över kravkategorier. 

3.2. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Analytic Hierarchy Process är en metod för att framkalla rangordningar mellan olika 
parametrars viktighet. Dess användningsområden är många, och används ofta i akademiska 
studier för att studera människors attityder kring något ämne. AHP fungerar genom att man 
först definierar de olika parametrar som ska jämföras, vilket i denna undersöknings fall är de 
sex kravkategorier som definieras i tabell 2. Sedan jämförs dessa parametrar parvis, det vill 
säga att parameter 1 först jämförs med parameter 2, därefter jämförs parameter 1 med 
resterande parametrar till dess att hela listan är genomförd. När parameter 1 jämförts med alla 
andra parametrar övergår jämförelsen till parameter två, som då ställs mot alla nästkommande 
parametrar. Detta fortgår tills dess att alla parametrar ställts mot varandra en gång. Vid varje 
jämförelse ges en möjlighet att rangordna hur mycket viktigare en parameter är än den som 
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den jämförs med. Detta görs genom att den svarande får möjlighet att sätta ett numeriskt 
värde mellan 1 och 9 för varje parameter där 1 motsvarar att de två parametrarna är 
likvärdiga, och 9 motsvarar att den valda parametern är väldigt mycket viktigare än den 
andra. Dessa värderingar sätts sedan som input i en algoritm som utgör rangordningen mellan 
parametrarna, och producerar en procentuell prioriteringsgrad vilket gör det möjligt att se hur 
mycket av den svarandes vikt som ligger på respektive parameter. (Saaty, 1990) 

3.3. Tidigare forskning 

Kring området krav för molntjänster finns det en stor mängd litteratur att tillgå. Litteratur 
finns bland annat i form av framtagna modeller som ska agera som hjälpmedel vid valet av 
molntjänster, såsom SELCLOUD (Jatoth et al., 2018) , SMIcloud (Garg et al., 2012) och 
SelCSP (Ghosh, Ghosh & Das, 2016). Dessa baseras på framtagna algoritmer vilka tar in 
olika parametrar såsom pris, prestanda mm. för att producera en rekommendation av 
molntjänst till en särskild organisation efter dess behov.  
 
Jatoth et al. (2018) föreslår SELCLOUD som är en flerdimensionell beslutsmodell för att 
rangordna parametrar av servicekvalité och jämföra funktionalitet kontra pris och prestanda. 
Målet är att modellen ska användas för att välja bästa möjliga alternativ med hänsyn till 
komplexa kundkrav och stora valmöjligheter av molntjänstleverantörer. Modellen är 
framtagen med hjälp av AHP för att vikta olika kriterier samt teorin Grey TOPSIS som består 
av The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) som är 
en metod för att avgöra det bästa alternativet mellan olika leverantörer.  
 
Ghosh et. al (2016) har tagit fram SelCSP, ett ramverk för val av molntjänstleverantör som 
betonar vikten av tillförlitlighet och teknisk kompetens i valprocessen. Motivet till 
undersökningen är att författarna anser att det finns en lucka i kunskapen kring valet av 
tillförlitliga leverantörer på marknaden, att det fortfarande finns brister inom 
säkerhetsaspekten vid outsourcing av verksamhet till molntjänster, samt att det finns vaga 
tekniska krav rörande säkerhet i serviceavtal. Metoden för att utveckla ramverket bygger på 
att matematiskt beräkna graden av tillförlitlighet i relationen med leverantören samt granska 
nivån av transparens i serviceavtalen. 
 
Litteraturen inom området har i andra fall ofta perspektivet av en generell utvärdering av 
molntjänster, såsom att utreda vilka som levererar bäst valuta för pengarna och vilka 
egenskaper som en bra molntjänst bör erhålla. I dessa kan fokus ligga på ekonomiska faktorer 
som i artikeln av Chen, Lee och Moinzadeh (2018) eller i artikeln av Mazrekaj, Shabani och 
Sejdiu (2016). De kan även utgå från funktionella faktorer, som i artikeln av Khanghahi och 
Ravanmehr (2013) där en stor mängd utvärderingskriterier för molntjänster presenteras med 
fokus på de faktorer som rör molntjänsters prestanda. Det finns även artiklar som redogör för 
olika molntjänsters karaktärsdrag gällande faktorer som hur serviceavtal upprättas, vilka 
standarder som följs, och vilka programmeringsspråk som stöds (Höfer & Karagiannis, 
2011). 
 
På olika sätt tar artiklarna i detta avsnitt samt i avsnitt 3.1. upp faktorer eller parametrar som 
bör användas för utvärderingen av en molntjänst, oavsett om det gäller en valmodell eller en 
generell utvärdering. Parametrarna från de olika artiklarna är, trots att artiklarnas syften 
skiljer sig, oftast gemensamma. Alla dessa artiklar omfattar i någon mån faktorer om 
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prestanda, flexibilitet, säkerhet, pålitlighet, kostnad och service. Alltså verkar det inom ämnet 
råda ett konsensus om att dessa är de mätbara kvalitetskriterierna hos molntjänster. 
 
Artiklarna presenterar de huvudsakliga faktorerna som bör tas i beaktning vid utvärdering av 
molntjänster. En annan betydande faktor är hur mycket lock-in som tjänsten medför. Lock-in 
innebär hur låst man blir till tjänsten vid användning, t.ex. genom att all data skrivs på ett 
särskilt sätt i en tjänst och är svårt att överföra till en annan. Att inse i ett senare skede att 
man vill byta till en annan tjänst kan bland annat bli  kostsamt och medföra tekniska 
inkompatibiliteter om den tidigare tjänsten orsakat lock-ins på olika sätt. Detta är alltså något 
som bör tas i beaktning och åtminstone anskaffas medvetenhet om vid val av molntjänst. 
(Opara-Martins, Sahandi & Tian 2016) 
 
Silva, Rose och Calinescu (2013) har gjort en metaanalys på fenomenet lock-ins där 
författarna studerat och analyserat studier som undersökt metoder för hanteringen av problem 
med lock-ins, brister inom portabilitet vilket innebär hur enkelt data kan flyttas mellan system 
samt brister på interoperabilitet hos molntjänster. Orsaker till problemen som belyses är bl.a. 
att trots leverantörernas liknande servicemodeller så finns stora skillnader i teknologier som 
infrastruktur och programmeringsspråk, samt hur de applikationsprogrammeringsgränssnitt 
(API) som används fungerar. Författarna belyser även att dessa problem kan orsaka stora 
affärsmässiga utmaningar för företag som redan har eller som ska flytta någon del av sin 
verksamhet till molntjänster. 
 
Yang och Peterson (2004) beskriver att det ibland är en medveten strategi från 
marknadsansvariga hos leverantörer att orsaka höga “switching costs” vid användandet av 
deras produkt. Switching costs beskrivs som de kostnader som skulle uppstå vid bytet till en 
produkt från en annan leverantör. Dessa kostnader motsvarar de tidigare nämnda 
konsekvenserna av lock-ins, såsom tekniska inkompatibiliteter och lång inlärningstid. Denna 
strategi orsakar därför en påtvingad lojalitet från kunderna gentemot leverantören.  
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4. Intervjuer 

I detta kapitel redovisas resultatet från de tre intervjuer som utförts tillsammans med 
redogörelsen av AHP-utvärderingen för kravkategorierna. Redovisningen av intervjuerna är 
uppdelad efter vardera företag, och är för respektive företag indelad under tre rubriker: 
Bakgrund, molntjänster och krav. 

4.1. Företag 1 

4.1.1. Bakgrund 

Företag 1 är ett globalt företag, och intervjun utfördes hos ett av deras lokala kontor. 
Företagets verksamhetsområde är som IT-konsulter och de utvecklar diverse lösningar för 
kunder i närområdet, vilket kan omfatta de flesta typer av applikationer. De står även många 
gånger för driften och underhållet av systemen. Företaget har sedan innan sitt anskaffande av 
molntjänster använt sig av Microsofts verktyg och utvecklingsmiljöer för att bygga sina 
lösningar. Företag 1 är en godkänd Microsoft Certified Partner vilket innebär att de har ingått 
i ett större avtal med Microsoft för anskaffandet av flertalet tjänster. Detta har bland annat 
gett dem något bättre priser på tjänsterna. 
Under intervjun deltog en respondent: Respondent A, som är senior utvecklare på företaget. 

4.1.2. Molntjänster 

Företag 1 använder sig främst av Microsoft Azure som både infrastruktur och 
plattformsstruktur (IaaS och PaaS). Bakgrunden till varför man på detta företag övergick till 
molntjänster baserades i att det erbjuder en större säkerhet och effektivitet. Företag 1 hade 
sedan länge använt sig av verktyg från samma leverantör, och integrationen fungerade enligt 
dem bättre vid bytet till Azure än vid deras egen drift. Även den ökade supporten som 
tillkommit i samband med användandet av molntjänsten beskriver de vara av stor nytta för 
dem. I nuläget anser de att användandet av deras molntjänst medför en god integration med 
andra tjänster och att de väldigt enkelt kan få upp en lösning på molnet för att presentera den 
för en kund. Beslutet att använda Azure begrundades i att de hade använt leverantörens 
tjänster tidigare och därför tänkte att integrationen skulle vara god, samt att deras nöjdhet 
med de tidigare använda tjänsterna gav leverantören en viss kredibilitet. De tror inte heller att 
de hade kunnat uppnå deras nuvarande nöjdhet med en annan leverantör för tillfället. På 
grund av deras uppfattning om Microsoft så gjorde företag 1 ingen djupare analys av andra 
leverantörer inför valet. Inte heller har de specificerat sina krav i skräddarsydda serviceavtal, 
utan de har använt sig av Microsofts standardiserade serviceavtal (Enterprise-SLA) för 
företagskunder, som respondenten beskriver garanterar bland annat 99.9% “upptid”. Med 
detta i åtanke uttryckte respondenten att leverantören garanterar sevicekvalité som uppfyller 
deras krav på de absolut flesta sätt. 
 

“En av styrkorna är att det är väldigt tight integrerat med Microsofts andra tjänster.” 
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4.1.3. Krav 

Respondenten från företag 1 beskrev under intervjun att deras krav på omfattning och 
prestanda inte var särskilt höga då de sällan utför så beräkningsintensiva aktiviteter. Dock 
nämnde respondenten att det alltid är eftersträvansvärt med hög prestanda för att t.ex. 
hemsidor ska ladda fort. Det kunde även i vissa fall vara så att företagets kunder har högre 
krav på detta i och med att de vill driva en beräkningsintensiv applikation, och då ansåg 
respondenten att molntjänsten klarade det väl. Vad gäller funktionaliteten så ansågs den vara 
bra, men att viss funktionalitet ibland saknades. I dessa fall löste företaget det genom att 
utveckla en applikation själva och drifta den genom molntjänsten, vilket enligt respondenten 
var en väldigt skön “fallback”. Alltså att det finns en trygghet i att kunna tillägga egen 
funktionalitet i sin IaaS-tjänst. 
 
Angående kravkategorin flexibilitet uttryckte respondenten att de hade väldigt höga krav, till 
stor del på skalbarhet. Detta eftersom att några av företagets kunder har väldigt varierande 
trafik på sina tjänster och behöver anpassa mängden virtuella maskiner efter detta. 
Respondenten beskrev vidare att det gick att skala tjänsten på två axlar, dels på vad 
respondenten kallade för “beefigheten” vilket omfattade bl.a. processorkraft, samt på antalet 
noder som påverkar hur mycket trafik som kan tas emot på en gång. Vad gäller flexibiliteten 
ansåg respondenten att deras molntjänst bemöter företagets krav väl då de erbjuder 
automatisk skalbarhet, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för dem. 
 
Företaget har väldigt höga krav på säkerhet och foglighet, inte minst på grund av de 
ekonomiska sanktionerna som infördes i samband med GDPR under våren 2018 om någon 
säkerhetsföreskrift skulle brytas. Trots höga krav ansåg respondenten att molntjänsten möter 
dem väl i och med att de har byggt sina algoritmer och system för att följa direktiven från 
början. T.ex. genom att all företagets data är placerad i serverhallar inom europa. 
 
När det kommer till kravet på pålitlighet och tillförlitlighet framkom att företaget genom att 
ha upprättat sitt partnerskapsavtal med leverantören utgår från att de alltid ska finnas där och 
att datan alltid ska vara tillgänglig. Detta innebär alltså höga krav, och respondenten berättar 
vidare att leverantören uppfyllt dem mycket väl. Vad gäller certifieringar beskrev 
respondenten det som relativt oviktigt, då företaget prioriterade att systemen fungerar väl 
över att leverantören har bevis på att de klarar av något. 
 
Kostnadsmässigt var respondenten osäker på hur deras molntjänst ställde sig mot andra 
leverantörers, men tyckte att de hade rimliga priser för vilka tjänster och den service de får. 
Dessutom fick de enligt respondenten bättre priser i och med att de var partners med sin 
nuvarande leverantör. Respondenten förklarade vidare att betalningsmodellen gick ut på en 
kombination av “tidsenhetstaxa” samt “gigabytetaxa” vilket innebär att de tar betalt för 
använd tid samt hur mycket data som skickas och tas emot. Allt detta ansågs uppfylla 
företagets krav inom kravkategorin kostnader. 
 
Vad gällde kategorin service, support och hantering beskrev respondenten att det inte är ett 
krav som prioriteras högt då det sällan behövs. Däremot har de höga krav på att de ska få 
omedelbar hjälp i fall då något system “går ner” eller om de har juridiska frågor. Detta ansåg 
respondenten att deras leverantör varit väldigt bra på de gånger de har behövt kontakta dem. 
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Dock misstänkte respondenten att detta kunde vara ett resultat av att företaget är partners med 
leverantören, och därför är prioriterade. På grund av detta var respondenten osäker på om 
deras molntjänst skulle vara det bästa alternativet för mindre företag som är nya på 
marknaden, men i just deras fall ansågs den passa dem väldigt väl och uppfylla deras krav till 
fullo. Den enda nackdelen som beskrevs var att supporten är på engelska samt att mycket av 
deras teknologi är riktad mot engelsktalande kunder, såsom deras röstassistent “Cortana”. 

4.2. Företag 2  

4.2.1. Bakgrund 

Företag 2 är en lokal IT-byrå i Uppsala som utvecklar och skräddarsyr webbplatser, portaler, 
webbapplikationer samt mobilappar. De utvecklar även databaser och 
informationsöverföringar mellan olika system. Företaget erbjuder också webbhotell samt 
helhetslösningar inom design, utveckling och drift. Företag 2 är godkänd Microsoft Certified 
Partner.  
Under intervjun deltog två representanter från företaget: Respondent B som är konsultchef på 
företaget, samt respondent C som är driftsansvarig. 

4.2.2. Molntjänster 

Företag 2 använder Azure som huvudsaklig molntjänst, men använder även andra 
SaaS-tjänster för t.ex. lönesystem och mailutskick. Bakgrunden till varför man använder 
molntjänster är att man ville minska den egna driften av servrar på plats. Driften hörde inte 
till deras huvudverksamhet, men var en av de tjänster som man erbjöd kunderna. Företaget 
upplevde att riskerna förknippade med egen drift av servrar var stora, såsom att 
strömförsörjning kunde försvinna eller att en server helt enkelt kraschade. De sökte en 
driftsäker lösning där backup och redundans erbjöds, och där de själva inte behövde oroa sig 
för att driften skulle fungera. Företaget använder idag Azure dels som så kallad “Active 
Director”, som är användarkonton för de anställda för att kunna arbeta i Microsoftmiljöer 
såsom Office 365. Det används även för att drifta externa kunders applikationer genom 
IaaS-funktionalitet. Valet att använda den nuvarande molntjänsten istället för konkurrerande 
tjänster grundades i att företaget sedan tidigare var partners med leverantören och arbetade 
mycket med deras andra produkter när de utvecklade. De var bekanta med leverantörens 
miljöer och begrepp samt såg fördelar med att integrationen med deras nuvarande system 
skulle fungera bra. De upplevde därför att det inte fanns något bättre alternativ vid tidpunkten 
trots att de inte gjort någon upphandling eller jämförelse med andra molntjänster. Avtalet 
mellan parterna som upprättats är leverantörens standardiserade serviceavtal för 
företagskunder. Generellt sett upplever respondenterna att de är väldigt nöjda med hur 
molntjänsten har fungerat. Ett problem som de upplevt är att det var oväntat resurskrävande 
att migrera från den tidigare version av Azure (Classic) till den nuvarande (Resource 
Manager), ett arbete som de ännu inte slutfört. 
 

“Är man Microsoft-partner så är det självklart att det är den vägen man ska gå.” 
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4.2.3. Krav  

Eftersom företag 2 bland annat använder IaaS- och PaaS-funktionalitet för att drifta sina 
kunders applikationer ställer de höga krav på prestanda, svarstider, upp-tider och 
processorkapacitet. De upplever att molntjänsten lever upp till kraven och att de inte upplevt 
några begränsningar.  
 
Flexibilitet och skalbarhet är en mycket viktigt aspekt för företaget som tidigare bland annat 
driftat hemsidan för en tidskrift vars trafikmängd varierade mycket. Azure har funktionalitet 
för automatisk skalbarhet i dess nyare version (Resource Manager), vilket den tidigare 
versionen inte tillhandahåller. Istället kräver den tidigare versionen manuell upp- eller 
nedskalning, och i dessa fall även omstart av aktiva servrar vilket ses som ett problem av 
företaget. 
 
När det kommer till krav på säkerhet och foglighet upplevde respondenterna att det viktigaste 
för dem var att dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs och att det därför är viktigt med 
serverplacering inom EU. Vissa av deras kunder har tidigare ställt krav på serverplacering 
skulle vara inom Sveriges gränser och då har de fått lösa det genom att lagra data lokalt 
utanför molnet. De har i dagsläget inget behov av att lagra data på fler olika datacenter utan 
litar på molntjänstens säkerhet.  
 
Krav på pålitlighet och tillförlitlighet såg respondenterna som de allra viktigaste då de direkt 
skulle få samtal från sina kunder om något låg nere. När det kommer till krav på certifieringar 
så menar respondenterna att det är bra om det finns men det allra viktigaste är ändå att det 
fungerar. De använder i huvudsak Microsofts produkter men ser inget hinder att använda 
andra produkter om situationen kräver det.  
 
Sedan företaget gick över till molntjänster så har kostnaderna blivit större än vid egen 
serverdrift. Men om företaget självt skulle stå för den drift och tillförlitlighet som 
molntjänsten erbjuder skulle det i dagsläget bli mer kostsamt. Priset på den nuvarande 
molntjänsten jämfört med andra alternativ undersöktes inte vid anskaffandet.  
 
Krav gällande service, support och hantering upplever respondenterna som viktiga men inget 
som de varit i stort behov av. De har varit med om att en server gått ner, eller som de 
uttryckte det “försvann” men fick då snabbt kontakt med supporten tack vare att företaget är 
en prioriterad kund. Den gången kunde inte problemet lösas direkt men de upplevde 
supporten som bra. Respondent C som arbetar mer med drift av systemet upplevde att det är 
tydligt och transparent hur systemet och dess support fungerar. 

4.3. Företag 3 

4.3.1. Bakgrund 

Företag 3 är ett IT-konsultbolag vilket ingår i en koncern som är verksam i stora delar av 
Europa. De arbetar som konsulter mot externa företag i Sverige i behov av olika digitala 
lösningar. De har sedan innan anskaffandet av molntjänster använt sig av Microsofts tjänster 
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och utvecklingsverktyg för att bygga sina lösningar både internt och externt. Företag 3 är en 
godkänd Microsoft Certified Partner. 
Under videointervjun deltog en respondent: 
Respondent D, som är utvecklingschef inom IT på företaget. 

4.3.2. Molntjänster 

Företag 3 använder sig av en mängd olika molntjänster för olika ändamål, till stor del 
används SaaS-tjänster såsom Office 365 och Dynamics 365 för att bland annat hantera 
kundrelationer. SaaS-tjänster används även för att hantera områden som rekrytering och 
e-inlärning inom företaget. Respondenten beskriver vidare att de generellt föredrar att 
använda sig av PaaS-tjänster snarare än IaaS-tjänster då de inte har något vidare behov av att 
anskaffa sig virtuella servrar. Istället utgår de till stor del från att använda 
“serverless-tjänster” såsom Azure Functions och Azure App Service. Detta eftersom att de 
huvudsakligen använder PaaS-tjänsterna för utvecklingen av företagets interna system. Trots 
detta har de fortfarande några virtuella servrar i molnet (IaaS) på grund av att vissa 
leverantörer inte kan leverera sin mjukvara genom en PaaS-miljö. Valet att använda sig av 
just Azure som huvudsaklig molntjänst grundades i att företaget sedan tidigare använde sig 
av Microsofts tjänster för bland annat utveckling, och för att de redan innan hade upprättat ett 
partnerskapsavtal med leverantören. Respondenten beskrev att en bekanthet upplevdes i 
molntjänstens gränssnitt från användningen av de tidigare tjänsterna, och att användningen av 
tjänster från samma leverantör förutsatte en god integration mellan tjänsterna. På grund av 
detta utfördes ingen vidare analys av andra leverantörer, utan företaget var redan bestämda på 
att anskaffa Microsofts tjänster. Vid anskaffandet upprättades inga specialanpassade 
serviceavtal, utan leverantörens standardiserade serviceavtal blev gällande. I helhet beskrev 
respondenten en stor nöjdhet med den nuvarande molntjänsten, och ansåg att den passade 
deras verksamhet väldigt väl. Respondenten förklarade att det i dagsläget skulle vara svårt att 
byta molntjänstleverantör, då den nuvarande leverantören är en strategisk partner, och företag 
3 är i sin tur en stor kund till dem. Företaget upplever att deras leverantör erbjuder dem så bra 
avtal som de kan och även om det skulle vara möjligt att byta leverantör så skulle det krävas 
mycket arbete och stora resurser. 
 

“Det är en plattform som är extremt komplett.” 

4.3.3. Krav 

Företag 3 har enligt respondenten stora krav på omfattning och prestanda men tycker att 
molntjänstleverantören möter dem bra. Det blir tydligt när de har behov för större kapacitet 
och där tjänsterna kräver stort utrymme eller extra stor datakraft.  Krävs stor kapacitet kan 
kostnaderna dock sätta begränsningar enligt respondenten då det kan överskrida företagets 
budget. 
 
När det kommer till flexibilitet upplever respondenten att det fungerar väldigt smidigt. 
Företaget har krav på att kunna styra hela miljön själva genom användarportalen och det finns 
enkla gränssnitt för att t.ex. kunna skala upp eller ner. Genom molntjänstens API kan de 
dessutom automatisera det så att servrarna skalar upp eller ner efter egensatta parametrar. 
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Kravet på säkerhet och foglighet var något som företag 3 satte extra hårda krav på inför 
införandet att dataskyddsförordningen (GDPR). Respondenten beskriver en tro om att alla de 
stora molntjänstleverantörerna lägger stort fokus på säkerheten, det finns certifieringar för det 
mesta och det är väldigt svårt att hitta något som leverantörerna inte tänkt på. Respondenten 
upplever därför inte att säkerheten är en kritisk fråga eller har varit ett hinder för företaget när 
det kommer till saker som geografisk placering av servrar. Det finns dock kunder till 
företaget som ställer krav på att data inte får lämna Sverige och företaget har då löst det 
genom egen drift. När det kommer till avtalsreglering kring säkerhet så har leverantören löst 
det genom att de på förhand tagit fram dokumentation över deras prestationer vid 
uppfyllandet av krav, vilket finns tillgängligt på internet.  
 
Företag 3 ställer stora krav på pålitlighet och tillförlitlighet och har stort förtroende för att 
deras leverantör ska leva upp till de kraven. Företaget har upplevt driftstopp vid enstaka 
tillfällen men har aldrig haft driftstopp på hela molntjänst-miljön. Vid tillfällena för driftstopp 
har det heller inte påverkat företaget affärsmässigt. Problemen har åtgärdats snabbt och de har 
tydliga rutiner för hur de ska agera i sådana fall. Eftersom företag 3 även har en del drift 
internt så har de kunnat jämföra och se att användningen av molntjänster är minst lika pålitlig 
som vid egen drift. 
 
Respondenten upplever att kostnaderna generellt är svåra att bedöma. I vissa fall kan 
kostnaderna bli väldigt stora, t.ex. i fallet med “premium storage”, där själva kostnaderna för 
hårdvara är den faktor som driver upp priset. Bandbredd är också en faktor som kostar 
mycket och det gäller enligt respondenten att vara väldigt insatt i verksamheten för att kunna 
avgöra vilka tjänster som ska användas och hur de ska användas. Kraven från företaget kan 
ibland som tidigare nämnts överskrida vad de har möjlighet att betala för. Respondenten 
förklarar också att deras molntjänst i kontrast till de relativt höga kostnaderna för hårdvara 
erbjuder användbara teknologier som machine learning och AI vilka kan utnyttjas till låg 
kostnad i förhållande till vad egen utveckling av dessa hade kostat. Totalt sett sparar företaget 
pengar på att använda den nuvarande molntjänsten istället för att utveckla tjänsterna själva. 
Den enda jämförelse som gjorts mellan Azure och andra leverantörer var med Amazons AWS 
där prisbilden enligt respondent D verkade vara likvärdig.  
 
Kraven på service, support och hantering uppfylls enligt respondenten väldigt bra. Det är 
enkelt att upprätta ett ärende hos supporten, man väljer då själv nivå på prioritering och det 
hanteras snabbt genom personlig service. Respondenten upplever att leverantören har 
prioriterat området och att det finns stora resurser att tillgå. 

4.4. Redogörelse av AHP-utvärdering 

Sammanfattningsvis har de tre undersökta företagen relativt likartade krav, däremot märktes 
under AHP-utvärderingen några skillnader i prioriteringen av kraven. Respondenterna blev 
tillfrågade att rangordna respektive kravs viktighet gentemot varandra, vilket med hjälp av ett 
webbverktyg kalkylerades för att framställa den fullständiga rangordningen och graden av 
prioritering. I tabell 3 är respektive företags rangordning för varje krav infogat tillsammans 
med dess grad av prioritering. De understrukna siffrorna representerar kravets rangordning 
mellan 1 och 6, och de icke-understrukna siffrorna representerar till vilken grad kraven 
prioriteras, där 100% är den högsta möjliga prioritetsgraden för ett krav. Prioritetsgraden 
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presenteras även i form av ett stapeldiagram i figur 1 för att vidare tydliggöra likheter och 
skillnader mellan företagen. 
 
 

Krav Förklaring 
Företag 

  1          2         3 

Omfattning och Prestanda Detta omfattar processorkapacitet, 
minnesstorlek, responstider, 
uppstartstider, lagring samt 
funktionalitet. 

4 
 

7.6% 

3 
 

12.0% 

5 
 

5.4% 

Flexibilitet Detta omfattar elasticitet, skalbarhet, 
tillgänglighet, interoperabilitet, 
adaptabilitet, användbarhet och 
integration 

3 
 

15.4% 

5 
 

4.7% 

3 
 

11.3% 

Säkerhet och foglighet Detta omfattar säkerhet, integritet, 
följandet av lokala och internationella 
policys och lagar, hållbarhet, 
geografisk serverplacering. 

1 
 

35.7% 

1 
 

44.9% 

1 
 

55.2% 

Pålitlighet och tillförlitlighet Detta omfattar noggrannhet, 
tillgänglighet av information, 
pålitlighet, stabilitet och certifieringar. 

2 
 

33.4% 

2 
 

30.6% 

2 
 

15.7% 

Kostnader Detta omfattar priser och 
betalningsmodeller. 

6 
 

2.5% 

6 
 

2.7% 

4 
 

10.0% 

Service, support och hantering Detta omfattar implementering, 
övervakning, support, transparens av 
aktiviteter. 

5 
 

5.4% 

4 
 

5.0% 

6 
 

2.5% 

Tabell 3 - Företagens rangordning av kraven i matrisen. 
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Figur 1 - Företagens prioriteringar av kraven i stapeldiagram. 

 

Av detta kan man se att alla tre företag har rangordnat säkerhet och foglighet som viktigast 
samt pålitlighet och tillförlitlighet som näst viktigast. Därefter skiljer sig företagens 
prioriteringar något från varandra, men inte till den grad att ett krav som något företag 
rangordnat som viktigast har rangordnats som minst viktigt av ett annat.  

26 



 

5. Analys 

Detta kapitel omfattar en analys av företagens motiveringar bakom beslutet att införskaffa 
den nuvarande molntjänsten, deras krav på tjänsten, samt deras AHP-rangordningar som 
ställs mot tidigare forskning för att fastställa hur den verkliga situationen kan skilja sig från 
den i teorin. 

5.1. Företags val av molntjänster 

I respektive tre fall av de intervjuer som utförts så har det framkommit att Microsoft Azure är 
den huvudsakliga molntjänsten som används. Alla tre företagens respondenter beskriver en 
övergripande nöjdhet med tjänsten, och anser att den passar deras företag väl. Det som då blir 
intressant är anledningen till varför den passar dem väl. Alla företagen är Microsoft Certified 
Partners, och får därför bättre erbjudanden och support från leverantören. Men värt att 
anmärka är att alla dessa företag använt sig av leverantörens tjänster tidigare, t.ex. som 
utvecklingsmiljöer eller andra webbtjänster. Respondenten hos företag 1 beskrev att de ansåg 
det vara en “tightare integration” vid användningen av molntjänsten då de utvecklat tjänsterna 
för att ha en god interoperabilitet med deras andra tjänster. Respondenterna från företag 2 
beskrev en liknande upplevelse, och tillade att miljöerna i tjänsten var bekanta på grund av att 
de använder liknande gränssnitt som vid deras tidigare använda tjänster från leverantören. 
Respondenten från företag 3 motiverade deras val av molntjänst på samma sätt som 
respondenterna från de tidigare intervjuerna. 
 
I uppsatsens teorikapitel nämndes fenomenet lock-in, som innebär att ett system är så pass 
unikt från ett annat att det är en väldigt kostsam process att bl.a. flytta över data och/eller lära 
sig det nya systemet vid ett byte. Det kan vara en strategi från företag att orsaka höga 
switching costs för att behålla sina kunder, och trots att de företag som undersökts i detta 
arbete aktivt har valt att införskaffa tjänsten och uttrycker en nöjdhet med den så kan deras 
motivering bakom valet ses som ett tecken på lock-in. Företagens respondenter uttrycker att 
de till stor del valt att anskaffa tjänsten på grund av faktorer som att det är en god integration 
med andra tjänster de använder och att gränssnittet är bekant. Detta betyder att ett byte till 
annan molntjänst skulle vara resurskrävande i form av tidskrävande inlärning av det nya 
systemet, samt att integrationen mellan systemen skulle få sämre förutsättningar. Det skulle 
därför förekomma höga switching costs vid ett byte, vilket kan ses som att en variant av 
lock-in skett redan vid anskaffandet av de tjänster som företagen använt före Azure. 

5.2. Företags kravställning på molntjänster 

Resultaten från intervjuerna och den AHP-analys som gjordes i samband med intervjuerna 
visar att kravet på omfattning och prestanda från matrisen över kravkategorier rangordnas 
ungefär i mitten av skalan av de tillfrågade företagen. Det kan tyckas vara lågt för ett krav 
som omfattar väsentlig funktionalitet som bl.a. processorkapacitet, minnesstorlek och 
responstider. Jämför man resultatet med Delfi-studien gjord av Lang et al. (2016) så 
utvärderades där kravet “functionality” som bland annat omfattar prestandakrav som allra 
viktigast. Kategoriseringen i denna uppsats skiljer sig dock från den i artikeln då 
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“Functionality” i artikeln även omfattar krav på tillgänglighet, användbarhet och säkerhet 
vilket givetvis påverkar rangordningen. Analyseras kravet på prestanda specifikt så anses det 
inte vara viktigast och det kan bero till stor del att de tillfrågade företagen inte har så stora 
krav på att kunna utföra beräkningsintensiva aktiviteter som kräver stor processorkapacitet. 
Företagen har inte upplevt några begränsningar och upplever därför att den valda 
molntjänsten uppfyller dessa krav väl. 
 
Flexibilitet är ett krav som alla tillfrågade företag anser vara väldigt viktigt och att skalbarhet 
och elasticitet är några av de viktigaste egenskaperna som molntjänster kan erbjuda. Även om 
inbördes rangordning skiljer en del mellan företagen i AHP-analysen så finns ett samband 
mellan hur företagen värderar flexibilitet i denna undersökning och den höga rangordningen i 
Delfi-studien (Lang et al., 2016). Det som skiljer något mellan företagen är tillgången till den 
automatiska skalbarhetsfunktionen som finns inbyggd i den senare versionen av 
molntjänsten. Anledningen till att företag 2 rangordnade kravet lägre kan bero på att de inte 
hade full tillgång till denna funktion på hela sin molndrift utan tvingades att manuellt 
övervaka och starta om de aktuella servrarna.  
 
Resultaten från intervjuerna visar att av de krav som ställs på molntjänstleverantören är 
säkerhet och foglighet det krav som värderas högst av samtliga företag. Det råder en 
konsensus i att om inte säkerhet och lagar som dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs så 
är konsekvenserna så pass allvarliga att de andra kraven blir obetydliga. Ett av företagen 
nämner också att om inte GDPR följs så riskerar man böter på enorma belopp, vilket i sig är 
ett stort incitament till att ställa höga krav på säkerhet. Det rör också företagens förtroende 
gentemot sina kunder och omvärlden i stort. Lang et al. (2016) tar också upp säkerheten som 
en viktig del av kravet “functionality” som rankas högst i deras Delfi-studie. Det krav som 
värderas näst högst enligt Lang et al. (2016) är “legal compliance” vilket innefattar att lagar 
och policies efterföljs och det kan jämföras med hela punkten säkerhet och foglighet i 
matrisen över kravkategorier (tabell 2).  Ett liknande mönster kan också nämnas om kravet på 
geografisk serverplacering som i matrisen innefattas under kravet säkerhet och foglighet, 
medan det i Lang et al. (2016) förekommer som ett eget krav och rangordnas högt, på plats 4 
av 13. 
 
Enligt resultaten från intervjuerna är pålitlighet och tillförlitlighet en kategori av krav som 
rangordnas högt. Detta resultat är dock svårt att koppla till rangordningen som utförts i Lang 
et al. (2016), då den inte innehåller några tydligt specificerade krav som motsvarar 
definitionen som gjorts i detta arbete. Dock omfattar kravet “functionality” i artikeln dessa 
faktorer då de inte brutits ut till egna krav. I artikeln har “functionality” blivit rangordnat som 
det viktigaste kravet på plats 1, vilket överensstämmer förhållandevis väl med resultatet från 
intervjuerna. Intervjuobjekten från respektive företag beskrev den stora vikten av att systemet 
är pålitligt och att de kan förlita sig på att deras data hålls korrekt, vilket förklarar den höga 
rangordningen. 
 
En större skillnad mellan rangordningen från Delfi-studien i Lang et al. (2016) och resultatet i 
denna undersökning är att kostnader i denna undersöknings resultat i två av tre fall 
rangordnades som minst viktigt. I Delfi-studien rangordnas istället “contract” som bland 
annat omfattar kostnader som det tredje viktigaste kravet i valet av molntjänstleverantör. En 
möjlig orsak till det är att de företag som intervjuats i denna undersökning inte säger sig ha 
jämfört och utvärderat olika leverantörer, utan direkt valt tjänsten på grund av tidigare 
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samarbetsavtal. Respondenterna från respektive företag som rangordnade detta som minst 
viktigt uttryckte dock att de trodde att konkurrerande molntjänstleverantörer befann sig i 
ungefär samma prisklass, och de ansåg att den integration de fick med sina övriga tjänster var 
värt ett eventuellt lite högre pris. 
 
Överensstämmande med denna undersökning rangordnas de krav som motsvarar service, 
support och hantering relativt lågt i Lang et al. (2016). I artikeln har krav som “transparency 
of activities”, “certification”, “monitoring”, “support” och “deployment model” rankats på 
platserna 7, 8, 9, 10, och 12, där 13 är lägst. En möjlig orsak till att de undersökta företagen 
rangordnat detta lågt kan vara att de sällan har behövt använda sig av supporten. De 
förklarade under intervjuerna att det är viktigt att supporten är bra när något går fel, men att 
tjänsten oftast fungerar felfritt. 
 
Under intervjuerna framkom att företagen hade dessa krav på molntjänsten, men när de 
tillfrågades om hur dessa krav specificerats till leverantören blev svaret från samtliga företag 
att de inte hade det. Istället framkom att de har använt sig av leverantörens standardiserade 
serviceavtal för att fastställa sina garantier på servicekvalité, och har därför inte ställt några 
företags-unika krav. Detta strider mot tesen i Yaqub et al. (2014), som säger att det är av stor 
vikt att företag upprättar sina egna serviceavtal med leverantören för att främja 
kundnöjdheten. Trots detta beskriver alla tre undersökta företags respondenter att de är 
väldigt nöjda med sitt val av molntjänst. Av resultaten att döma beror detta på att 
leverantören i sina standardiserade serviceavtal garanterar väldigt hög servicekvalité. 
Exempelvis berättade respondenten från företag 1 att de garanteras en “upptid” på 99.9%, och 
att kostnaderna för tjänsten beror på volymen av användning. Alltså blir kunderna 
garanterade att tjänsten kommer fungera väl och inte kosta mer än vad de själva går med på. 
Detta innebär att trots att serviceavtalen är fördefinierade så är tjänsten väldigt flexibel, och 
kan anpassas för att möta olika företags behov. 
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6. Slutsats och diskussion 

Detta kapitel består av arbetets slutsats där forskningsfrågorna som ställts i avsnitt 1.3. 
besvaras. Därefter följer en diskussion om arbetets utförande, där en utvärdering av 
forskningens kvalité med kritisk utgångspunkt utförs. Sist presenteras förslag för framtida 
forskning inom ämnet. 

6.1. Slutsats 

Detta arbetes syfte var att undersöka och förklara vilka metoder som företag använder vid 
valet av sina molntjänster, vilka krav företag ställer på molntjänster, vilka krav som är 
viktigast att molntjänster uppfyller, samt hur väl tjänsteleverantörer lyckas bemöta dessa 
krav. För att utföra undersökningen studerades tidigare forskning inom området för att öka 
förståelsen för molntjänster som fenomen, samt för att fastställa vilka krav som är av stor vikt 
vid utvärderingen av molntjänster. Den anskaffade kunskapen låg till grund för utformningen 
av de tre intervjuer som utförts, och låg även till grund för utformandet av tabell 2 vilken 
resultaten analyserats genom. 
 

1. Hur har de undersökta företagen valt sina nuvarande molntjänster, och vilka krav har 
de ställt på dem? 

 
Under intervjuerna framkom att de tre företagen hade gemensamt att ingen analys gjorts inför 
valet av molntjänstleverantör. Företagen motiverade valet med att de hade använt 
leverantörens tjänster tidigare, att de hade kredibilitet på grund av att de tidigare tjänsterna 
fungerat väl, att gränssnitten var bekanta samt att integrationen skulle vara bra med de 
tidigare tjänsterna. Det gick därför att utgöra ett mönster i att deras val till stor del berodde på 
att de tidigare valt att använda sig av Microsofts tjänster. Detta går att se som en form av 
lock-in då de skulle mötas av höga switching costs i form av bland annat tekniska 
inkompatibiliteter vid byte till en annan tjänst. 
 
Att konstatera att valet av molntjänst endast beror på lock-ins är dock inte nödvändigtvis hela 
sanningen. I dessa fall har företagen beskrivit ett stort förtroende till leverantören, vilket 
grundas i deras nöjdhet med användningen av deras tidigare tjänster. Det finns därför 
anledning att belysa att valet till stor del beror på att de har räknat med att Microsoft levererar 
en väldigt bra molntjänst. Undersökningen visar därför att valet i dessa tre fall beror på en 
kombination av lock-in och ett stort förtroende för leverantören, båda på grund av 
användningen av tidigare tjänster. 
 
Vad gäller de krav som företagen ställt på molntjänstleverantörerna är svaret tvetydigt. 
Företagen har relativt höga krav på sina molntjänster inom i princip alla kategorier, däremot 
har de inte formulerats till leverantören i märkbar utsträckning. Man kan misstänka att krav 
på något sätt framförts från kundsidan t.ex. under upprättandet av avtalen mellan parterna, 
men respondenterna beskriver i att de i högsta grad bara litat på att deras leverantör skulle 
uppfylla alla krav som de har oavsett om dessa formulerats eller inte. 
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2. Vilka krav anser företagen vara viktigast att deras molntjänst uppfyller och hur väl 
uppfylls kraven i praktiken? 

 
Företagen anser att kravet på säkerhet och foglighet är det viktigaste för deras respektive 
verksamheter. Anledningen till att säkerhet och foglighet värderas högt kan förklaras genom 
att det är ett grundläggande krav, om det inte uppfylls spelar det ingen roll hur väl de andra 
kraven möts. Företagen hanterar i sin tur egna kunder och brister inom säkerhet skulle kunna 
riskera både att lagar bryts och att företagens förtroende skadas. Det finns i och med 
dataskyddsförordningen (GDPR) också stora ekonomiska incitament till att lagarna ska följas 
då brister i säkerhet och integritet kan resultera i påtagliga ekonomiska sanktioner. Alla 
tillfrågade företag anser att leverantören uppfyller de krav som ställs, och i de få fall de inte 
levt upp till företagens krav, t.ex i fall med geografisk serverplacering så har man löst det 
genom andra leverantörer eller andra lösningar i dessa specifika fall. 
 
Pålitlighet och tillförlitlighet är det krav som samtliga företag värderar som det näst 
viktigaste kravet. Kravet som bl.a. omfattar informationssäkerhet, tillgänglighet, noggrannhet 
och pålitlighet anses vara viktigt på grund av företagens kunder skulle drabbas om inte kravet 
efterlevs samt att verksamheten baseras på att data hela tiden ska finnas tillgänglig. I de fall 
det förekommit driftstopp så har det inneburit att delar av verksamheten påverkats men inte 
hela företagen affärsmässigt. Företagen har stort förtroende för att deras molntjänst lever upp 
till kraven och samtliga anser att de erbjudits snabba åtgärder i de fall något inte fungerat. 
 
Kravet Kostnader är det krav som sammantaget värderas minst viktigt av de undersökta 
företagen. Ett av företagen värderar kravet på plats 4 av 6, medan de två övriga företagen 
rangordnar kravet som minst viktigt. Inget av de tillfrågade företagen har gjort någon 
jämförande kostnadsanalys, tagit in offerter eller liknande utan har valt molntjänstleverantör 
på andra premisser. Detta kan bero på att företagen är relativt väletablerade med stabil 
ekonomi, och att bland annat en tät integration med andra tjänster är viktigare för dem än att 
eventuellt spara pengar genom användningen av tjänster från andra leverantörer. De 
kostnadsmässiga kraven anses i enlighet med andra krav bli väl uppfyllda av leverantören för 
respektive företag. 
 
Övriga krav skiljer sig åt i rangordning mellan de tillfrågade företagen men samtliga 
uttrycker att det är stor vikt att kraven efterlevs, det finns inga krav som är oviktiga. Variation 
i rangordning kan förklaras genom att företagen trots liknande affärsverksamhet skiljer sig 
något åt i vilka typer av kunder de har, samt vilka roller och vilket perspektiv företagets 
respondenter svarat från.  
 
Alla tre företag upplever att deras molntjänst väl uppfyller de krav som ställs. Företagen 
skiljer sig något från varandra i behov och kravställning, men samtliga svarar att de inte har 
behov av att upprätta specialanpassade serviceavtal för den egna verksamheten. 

6.2. Diskussion 

Arbetet har till stor del grundats i tidigare forskning för framtagandet av den teori som 
används vid analyseringen av resultatet. Analys av tidigare forskning har utförts iterativt 
under arbetets gång för att försäkra att teorin är relevant och korrekt. Intervjuerna utfördes 
med anställda hos företagen som företagen själva ansåg vara mest kompetenta inom området, 
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och åtgärder som att ställa öppna frågor under intervjuerna har tagits för att till bästa förmåga 
behålla svarens riktighet. I och med detta har uppsatsens forskningsfrågor besvarats, och dess 
syfte blivit uppfyllt. 
 
Det finns dock möjlig kritik mot arbetet som är av vikt att belysa. Exempelvis kan antalet 
undersökta företag ifrågasättas, då det inte går att anse resultatet som generaliserbart utifrån 
tre företags situationer. I dessa tre fall var bland annat valprocessen gemensam, då inget av 
företagen undersökt erbjudanden från andra leverantörer. Trots detta finns inte underlag att 
säga att valprocessen skulle se likadan ut för alla företag, men det är den slutsats som går att 
dra från en undersökning av detta omfång. 
 
Det finns även utrymme för kritik mot antalet intervjuer och respondenter hos varje företag. 
Det finns en möjlighet att svaren hade kunnat variera beroende på vilken position 
respondenterna hade hos företagen, då de eventuellt använder tjänsten på olika sätt. Det hade 
därför kunnat ges en mer representativ bild av att intervjua flera personer hos respektive 
företag. 
 
En annan potentiell brist i arbetet är att det inte utförts någon egen analys av Microsofts 
serviceavtal för Azure. Dessa finns tillgängliga online, och hade eventuellt kunnat verifiera 
och utveckla de svar som samlats från respondenterna om deras serviceavtal. Valet att inte 
undersöka och redogöra för dessa beror på att Azure är uppdelat i många tjänster, och 
respektive tjänst har ett eget långt serviceavtal. Att genomföra en sammanställning av dessa 
hade därför varit en tidskrävande process, och dess bidrag till undersökningen anses inte vara 
tillräckligt stort för att vara värt ansatsen. 
 
I uppsatsens analysavsnitt sammankopplas de resultat som producerats av intervjuerna, och 
jämförs till stor del med den liknande krav-utvärderingen som gjordes av Lang et al. (2016). 
Detta kan kritiseras då kraven i tabell 2 är annorlunda kategoriserade än i artikeln, och därför 
gör jämförelsen av kravens rangordning något otydlig. En ansats har dock gjorts för att göra 
en lös jämförelse där kravens rangordnade siffror inte översätts direkt, utan att mönster 
istället analyseras. 

6.3. Vidare forskning 

Då denna undersökning avgränsats till att undersöka företag med liknande 
verksamhetsområde och omfång, samt med samma molntjänstleverantör skulle det vara 
intressant att se framtida studier som undersökte andra typer av företag. Detta skulle till 
exempel kunna vara att undersöka startups med samma forskningsfrågor som i detta arbete då 
det hade kunnat bidra med ett helt annat perspektiv på Azure som molntjänst. Det skulle även 
vara intressant att se undersökningar med liknande forskningsområde som riktar sig mot 
företag som huvudsakligen använder en annan molntjänst, som Googles eller Amazons 
motsvarigheter till Azure. Det hade bland annat kunnat visa på vilka skillnader och likheter 
som finns i hur tjänsterna anskaffas.  
 
Det skulle också vara intressant att vidare undersöka hur det kommer sig att stora företag som 
de som undersökts förlitar sig så mycket på tidigare erfarenheter med en leverantör vid 
upphandling snarare än att göra en jämförande analys med flera leverantörer. Som påvisat i 
denna undersökning verkar det som tidigare relationer och samarbetsavtal spelar en väsentlig 
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roll vid anskaffandet av tjänsteleverantör och det skulle kunna vara så att beslut i sådana 
situationer inte nödvändigtvis är helt rationella. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågor till intervjuobjekten 

Inledande frågor: 
● Vilken/vilka molntjänster använder ni? 
● Hur använder ni molntjänster? Berätta om er situation. 
● Vilken typ av molntjänst använder ni? IaaS, PaaS, SaaS? 
● Hur nöjda är ni med hur väl ert val av molntjänst uppfyller era krav? 

- Vad är bra?  
- Vad är dåligt? 

● Hur beslutade ni er om vilken molntjänst ni skulle använda?  
- Använde ni någon modell? 

● Hur anskaffade ni er molntjänst (t.ex. genom upphandling)? 
● Har ni använt er av ett SLA-dokument för att specificera era krav? 
● Finns det möjlighet för oss att få tillgång till kraven som specificerats i det? 

- Om ja: Hur väl tycker ni att respektive krav uppfylls? 
- Om nej: Har ni koll på vilka krav som ställdes? 

● Kan ni berätta om betalningsmodellen som ni använder er av? Summor är inte 
nödvändigt men hur ni betalar (t.ex. per GB, per timme osv). 

 
Efter de inledande frågorna kommer vi att ställa några frågor angående de kravkategorier som 
definieras i nedanstående matris. Inom dessa områden vill vi gärna veta (så gott som ni kan) 
vilka krav ni har ställt inom respektive område samt hur väl ni anser att er leverantör uppfyllt 
dem. 
 
Slutligen skulle vi gärna vilja utvärdera dessa kravkategoriers viktighet för er genom att göra 
en så kallad “Analytic Hierarchy Process”-utvärdering, som kort och gott innebär att ni får 
ranka de olika kategoriernas viktighet mot varandra. 
 

Krav Förklaring 

Omfattning och Prestanda Detta omfattar processorkapacitet, 
minnesstorlek, responstider, uppstartstider, 
lagring samt funktionalitet. 

Flexibilitet Detta omfattar elasticitet, skalbarhet, 
tillgänglighet, interoperabilitet, 
anpassningsförmåga, användbarhet och 
integration. 
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Säkerhet och foglighet Detta omfattar säkerhet, integritet, 
följandet av lokala och internationella 
policys och lagar, hållbarhet, geografisk 
serverplacering. 

Pålitlighet och tillförlitlighet Detta omfattar noggrannhet, tillgänglighet 
av information, pålitlighet, stabilitet och 
certifieringar. 

Kostnader Detta omfattar priser och 
betalningsmodeller. 

Service, support och hantering Detta omfattar implementering, 
övervakning, support samt transparens av 
aktiviteter 

 

Bilaga 2: Exempel på ifyllt AHP-formulär 
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