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Sammanfattning 

 

Molntjänster är idag ett växande koncept, men det har inte vuxit så fort som leverantörerna 

skulle önska. Att definiera molntjänster är både enkelt och svårt. Det kan sägas vara tjänster 

som utförs över Internet, vilket också är den mest vedertagna definitionen. De tjänster man 

kanske först tänker på som molntjänster är Dropbox, Google Drive och Microsoft SkyDrive, 

men inom begreppet molntjänst täcks betydligt mer än så. Uppsatsen redovisar för de 

vanligaste begreppen och användningsområden för företag. Uppsatsen syftar till att hitta de 

mest påvisade skillnaderna mellan molntjänster och lokala tjänster. Vidare undersöks detta för 

att hitta anledningar till varför användandet av molntjänster inte har vuxit som leverantörerna 

förväntat sig. Intervjuer har genomförts där vi ämnade hitta för- och nackdelar till varför inte 

fler företag använder sig av molntjänster. Dessa intervjuer har genomförts med företag i olika 

storlek och affärsområde för att få fram hur dessa ser på molntjänster inom deras organisation. 

Studien visar på att det i många fall lämpar sig att för företag skaffa molntjänster men att 

undersökningen också har hittat områden där det fortfarande finns frågetecken som behöver 

redas ut och områden som inte lämpar sig för molnet. 
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Abstract 

 

Cloud computing is a growing concept, but it has not grown as fast as the companies 

supplying the services would like. Defining cloud computing services is both easy and 

difficult. One could see it as services provided over the Internet, which is also the most 

accepted definition amongst laymen. The services people might first think of as cloud services 

are Dropbox, Google Drive and Microsoft SkyDrive, but the concept of cloud computing 

cover much more than that. The paper presents the basic concepts and applications for 

businesses. The paper aims to find the most common differences between cloud computing 

and local services. Furthermore, this is explored to find reasons why the use of cloud services 

has not grown as suppliers expected. Interviews were conducted in which we intended to find 

the pros and cons of cloud computing at companies. These interviews took place at various 

companies of different size and business areas to find out how these look on cloud services 

within their organization. The study shows that in many cases companies benefit from cloud 

computing services, but a closer investigation also found areas where there are still questions 

that need to be resolved and areas not suited for the cloud. 
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1. Inledning 

Uppsatsen definierar molntjänster med en viss tyngd på Microsofts Windows Azure. Vidare 

beskrivs även Sigma Technology Consulting som företag. I första kapitlet nämns bakgrunden 

och vilket problem som skall lösas, därefter beskrivs syftet med uppsatsen, tidigare 

forskningar och vilka kunskapsklienter och kunskapsintressenter som är inblandade. 

Avslutningsvis förklaras dispositionen på uppsatsen. 

1.1 Bakgrund/område  

Hur kan molnet förklaras? Molnet är i sig Internet. Uttrycket ”molnet” kommer från när man 

någon gång skulle definiera hur datorer kommunicerar med varandra över Internet och då inte 

riktigt visste hur Internet skulle ritas upp. Då valdes det att rita ett moln, eftersom Internet var 

svårt att konkretisera, precis som ett moln1. 

Vissa företag väljer att lägga upp system i- och ersätta sina servrar i molnet. Med molnet 

menas oftast så kallade molntjänster, det vill säga IT-tjänster som sköts över Internet och 

undersökningen går ut på att utforska om och när företag av olika storlek tjänar på att lagra 

data och driva system i molnet. De som levererar molntjänsterna, alltså Microsoft, Google, 

Amazon med flera, har lagt märke till att övergången till molnet inte har gått lika snabbt som 

de hade hoppats på (Brundin, 2013). Tidigare forskning visar på att det finns vissa rädslor i 

marknaden att lämna över företagets data till leverantörernas datacenter (Chow et al, 2009). 

Denna undersökning fokuserar på när företagen tjänar på- och när de inte tjänar på att lagra 

data i molnet samt varför molntjänster inte har växt som leverantörerna förväntat sig samt 

varför molntjänsterna inte har vuxit så fort som leverantörerna hoppats. 

Molntjänster är alltså tjänster som på ett eller annat sätt använder Internet för kommunikation. 

Molntjänstleverantörerna brukar definiera sina tjänster på ungefär samma sätt, något 

undersökningen kommer visa på i efterföljande kapitel. Microsoft brukar definiera sina 

molntjänster med följande attribut: 

1. De ska vara självbetjänande, med vilket Microsoft menar att användaren, eller 

beställaren, inte ska behöva kontakta någon för att få mer kraft eller lagring. Det skall 

användaren kunna göra själv.  

 

2. De ska ha en betalningsmodell där kunderna endast betalar för det de använder. 
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3. De ska inte ha någon bindningstid. 

Det bör tas i beaktning att denna endast är Microsofts definition och att definitionen som 

bland annat National Institute of Standards and Technology (NIST) sammanställt innehåller 

liknande, men fler punkter. 

Vi har med hjälp av tidigare nämnda Sigma Technology Consulting, hädanefter endast kallat 

Sigma, genomfört en undersökning som ämnar ta reda på skillnader mellan att driva sina 

system molnbaserat, kontra att driva dem lokalt. Vi har valt att lägga fokus i undersökningen 

på Microsofts tjänst Windows Azure, dels för avgränsning, men också eftersom Sigma är 

leverantör för denna tjänst och är den tjänst som studerats under intervjuerna med de olika 

företagen. Vi ämnar också ge en förklaring till tjänsten Windows Azure och liknande 

molntjänster. 

Sigma är ett konsultbolag som ingår i Sigmakoncernen och är den del av koncernen som 

jobbar mot Microsoft och med Microsofts teknologier, med sin främsta inriktning på 

SharePoint och Windows Azure. Företaget bedriver konsultverksamhet som innefattar 

rådgivning, systemutveckling och utbildning inom IT-området samt bedriva försäljning av 

programvara. Sigma är grundat ur Cypoint Technology Consulting men köptes upp av 

Sigmakoncernen, varpå de bytte namn. 

 

1.2 Problembeskrivning 

Att företag idag har delar av eller alla sina system i molnet är ingen nyhet. Hos en del företag 

finns vissa hinder som gör att de inte kan eller vill migrera till molntjänster. En del av 

företagen har valt att införskaffa så kallade hybridlösningar, som använder molnet till vissa 

delar av systemen, till exempel lagringen. Undersökningen syftar även till att ta upp de 

vanligaste problemen företag ställs inför vid beslutsfattandet om att eventuellt migrera till 

molntjänster. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  

Den forskning som finns idag tycks vara övervägande positivt inställd till molntjänster. 

Uppsatsen ämnar därför ge en neutral insikt till att hitta skillnaderna mellan att antingen 

använda sig av molntjänster eller att använda sig av lokala tjänster och sedan analysera dessa 

skillnader. Undersökningen vill också ta fram anledningar till varför användandet av 

molntjänster inte har vuxit så fort som det kunnat, vilket vi anser är ett så kallat kunskapshål 
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som bör fyllas. Vidare ämnar även undersökningen visa på när företagen tjänar respektive inte 

tjänar på att lagra data i molnet, ur ett tekniskt perspektiv, snarare än ett ekonomiskt.  

Följande forskningsfrågor har därför tagits fram: 

 “Vilka skillnader finns det med att driva systemen lokalt jämfört med att lägga dem i 

molnet?”  

 ”Varför har inte användandet av molntjänster vuxit lika fort som leverantörerna 

förväntande sig?" 

1.4 Kunskapsinsamling och tidigare forskning 

Genom att undersöka tidigare forskning ges en överblick för ny forskning. För att kunna få en 

tydligare bild av vilka tjänster leverantörerna erbjuder utfördes genomgångar med 

leverantörerna Microsoft, som levererar molntjänster i form av Windows Azure, och med 

Sigma AB i Göteborg, som levererar Windows Azure-baserade tjänster. 

Genomgångarna med Microsoft och Sigma tog bland annat upp de vanligaste funktionerna i 

Windows Azure, de vanligaste begreppen gällande molntjänster, hur Windows Azure används 

samt vad som kan göras med denna och liknande molntjänster. Genomgångar i andra 

molntjänster gavs inte. En annan viktig aspekt som togs upp var hur Windows Azure-

baserade tjänster och andra molntjänster har fungerat i praktiken samt vissa problem som 

uppstått vid övergången till de nya, molnbaserade systemen. 

Då forskningsfrågan är neutraliserad och syftar till att hitta skillnader mellan molnbaserade 

tjänster och lokala tjänster studeras därför tre olika typer av tidigare forskning, och dessutom 

övriga artiklar som ämnade till att ge bredare kunskap i ämnet molntjänster: 

Definition av molntjänster 

The NIST definition of cloud computing - En definition av molntjänster som gjordes 2011 av 

Peter Mell och Timothy Grance på Amerikanska “National Institute of Standards and 

Technology (NIST)” som avgränsar och tar upp de mest grundläggande aspekterna om vad en 

molntjänst är. Med denna rekommendation inriktar sig NIST varken på fördelar eller 

nackdelar med molnet, utan definierar endast de begrepp som används i samband med arbete 

och forskning kring molnet och molntjänster. 
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Fördelar och nackdelar med molntjänster 

A view of cloud computing (Armbrust et. al, 2010) - När det kommer till fördelar och 

nackdelar har författarna listat de fördelar och nackdelar som är vanligast påträffade. Artikeln 

i sig är relativt neutral och beskrivs ur ett molntjänst-perspektiv snarare än ett Windows 

Azure-perspektiv. 

Risker med molntjänster 

Vid utveckling av molntjänster är det många aspekter som måste iakttas. Brodkin (2008) 

behandlar därför typiska risker som kan uppstå när molntjänster används. En nyttig artikel 

som underlättar för de företag och organisationer som har tänkt migrera i molnet. 

 

Övriga artiklar 

För att få en bredare bild och därmed kunna täcka in fler områden har följande artiklar också 

studeras: Cloud Computing: Issues. (Singh, 2010), Effectively and Securely Using the Cloud 

Computing Paradigm. Cloud Panel in Web. (Sivan. 2010 och Computing in the clouds. 

(Weiss. 2007) . 

1.5 Kunskapsklienter/Kunskapsintressenter 

Kunskapsklienter är primärt Microsoft och Sigma, detta eftersom att de levererar 

programvaran som undersöks. Kunskapsintressenterna är de företag som intervjuats förutom 

befintliga kunder, det vill säga de som ska köpa tjänsten eller de som har planer på att lägga 

upp olika system i molnet. Dessa olika företag som intervjuats delas upp i olika grupper som 

kapitel 4 visar. Ytterligare en kunskapsintressent kan tänkas vara forskare som ämnar fylla det 

tidigare nämnda kunskapshålet om molntjänsters tillväxt. 

1.6 Disposition 

Det inledande kapitlet i denna uppsats innehåller bakgrund, problembeskrivning, 

forskningsfrågor, litteraturgenomgång, tidigare forskning och 

kunskapsklienter/kunskapsintressenter. Nästa kapitel innehåller en teoridel som definierar 

olika molntjänster samt Windows Azure. Kapitel tre beskriver forskningsansatserna och vilka 

forskningsmetoder som använts samt hur dessa har utförts. Kapitel fyra innehåller empirin 

som används i undersökningen i form av intervjuer av olika företag. Kapitel fem visar hur allt 

insamlat material har analyserats. Kapitel sex innehåller slutsats och resultat från forskningen. 

Kapitel sju innehåller en diskussion och reflektioner. Kapitel åtta listar samtliga källor och 

referenser.  
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2. Molntjänster och Windows Azure 

Detta kapitel tar upp teorier kring molntjänster och Windows Azure såsom karaktärsdrag, 

tjänstemodeller, olika molntjänster samt olika typer av molninfrastrukturer. Fördelar och 

nackdelar sammanfattar de mest förekommande punkterna vid användning av tjänsterna. 

 

2.1 Vad kännetecknar molntjänster 

De vanligaste molntjänsterna som konsumenter känner till är lagring över Internet. De 

vanligaste tjänsterna gemene man oftast hört talas om är Google Drive, Microsoft SkyDrive 

och Dropbox. Dessa är vad som brukar kallas mjukvara som en tjänst, Software as a Service 

(SaaS). SaaS och de övriga så kallade tjänstemodellerna förklaras senare i avsnittet. 

Mell och Grance (2011) har kunnat peka ut fem olika typiska karaktärsdrag hos molntjänster: 

 On-demand self-service 

Vilket kan till Svenska ungefär översättas till självbetjäning2. Detta innebär i 

kontexten att användaren, utan att behöva interagera med en annan människa, ensidigt 

ska kunna bestämma beräkningskapaciteten. 

 

 Broad network access 

Tillgångar över nätverk betyder i sammanhanget att användarens klient inte 

nödvändigtvis ska behöva sköta beräkningen, utan att detta istället ska ske över 

nätverket. Istället kan användaren ha tillgång till en mobiltelefon, eller en så kallad 

tunn klient, och ändå få tillgång till den fulla kapaciteten systemet kan erbjuda. 

 

 Resource pooling 

Ett samlande av de resurser datacentret innehar medför att alla olika kunder på samma 

datacenter delar på resurserna. Tilldelningen av fysiska och virtuella maskiner3 sker 

dynamiskt efter beställning. Med resurser menas här bland annat beräkningskraft och 

minne. 

 

                                                 

2 Intervju med Kristofer Liljeblad 15/4 2013 

3 En tätt isolerad programvara som innehåller ett operativsystem och en applikation inuti. 

(http://www.vmware.com) 
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 Rapid elasticity 

En typ av flexibilitet som kan innebära att de tillgängliga resurserna verkar oändliga. 

Skalbarheten i molntjänsterna följer med kundens behov. 

 

 Measured Service 

Mätning av tjänsten. För varje instans av beställd tjänst kan användning av lagring, 

beräkningskraft, bandbredd etc. övervakas för att kunna optimeras av beställaren. 

 

2.1.1 Tjänstemodeller 

När en organisation står i processen med att köpa molntjänster kommer de behöva göra ett val 

om hur mycket de vill sköta själva. Det mest grundläggande steget när någon köper 

molntjänster är att även köpa en så kallad virtuell maskin som står påslagen i en av 

leverantörens molntjänster. 

Molntjänster består i grunden av tre olika lager, så kallade tjänstelager: Infrastruktur, 

plattform, och mjukvara som en tjänst4. Dessa kallas: 

 Infrastructure as a Service (IaaS) 

 

 Platform as a Service (PaaS) 

 

 Software as a Service (SaaS) 

 

Dessa definieras av NISTs definition av molntjänster, av Peter Mell och Timothy Grance 

(2011). Nedanstående förklaring är en fri tolkning och blandning mellan denna definition och 

våra egna genomgångar. 

IaaS 

IaaS är det grundläggande i molntjänster. Att endast köpa IaaS-tjänster kan jämföras med att 

införskaffa en virtuell maskin. Den molntjänst kunden får uttrycks som en tom dator som körs 

i molnet. Kunden slipper ha en server som står i ett rum och, specifikt för Windows Azure, 
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istället står i Microsofts serverhallar i Amsterdam eller Dublin. Detta är optimalt för den 

europeiska marknaden5. 

Denna tomma dator får kunden sedan själv ansvaret för att fylla med operativsystem, så 

kallad middleware och applikationer. Middleware är en programvara som ansluter datorer och 

andra enheter till andra applikationer. Ett annat sätt att definiera middleware är att det är en 

mjukvara som fungerar som en länk mellan applikationer och nätverk6. 

Det enda som då upprätthålls från Microsoft är att så länge den betalas för finns en virtuell 

maskin i molnet tillägnad företaget. 

 

PaaS 

PaaS innefattar IaaS, men här är också påläggstjänster beställda som till exempel 

operativsystem och eventuell middleware. I dessa fall tillåts också leverantören av tjänsten 

hantera och underhålla dessa och ansvaret för operativsystem och eventuell middleware skjuts 

således över på just leverantören, men installation av egna applikationer på plattformen sköts 

av kunden. 

 

SaaS 

SaaS är den delen som de flesta slutanvändare märker av. Det kan vara tjänster som Office 

365, Google Apps, Lotus Notes, Apples iCloud med flera. Kunden köper, eller får, mjukvara 

som en tjänst. För privatpersoner finns exempelvis Googles “Google Drive”, vilket är en 

tjänst för lagring i molnet. Samma tjänst innehåller dessutom det som tidigare hette “Google 

Docs”, som är en ordbehandlingstjänst i molnet. Dokument skrivs direkt i webbläsaren och 

ingen installation på datorn behövs eftersom den mesta logiken och de flesta uträkningarna 

sker av en server.  

IaaS och PaaS är lager som nästan uteslutande aldrig märks av slutanvändaren, utan är den 

delen utvecklarna managerar och utvecklar på. 

                                                 

5 Intervju med Kristofer Liljeblad 15/4 2013 

6Förklaring på middleware gjord av molntjänstsleverantören Apprenda: 

http://apprenda.com/library/glossary/definition-cloud-middleware/ 
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Dessa är de mest vedertagna tjänstelagren. Utöver dessa finns även andra tjänstelager som 

uppsatsen inte behandlar och är bland andra: Desktop as a Service (DaaS), Backend as a 

Service (BaaS), Network as a Service (NaaS). 

 

2.1.2 Vidden av olika molntjänster 

Molntjänster är fördelaktigt gentemot lokala tjänster eftersom de är självbetjänande, kunden 

betalar endast för det den använder och har endast en timmes bindningstid på tjänsten. Om 

kunden köper en egen server måste denne själv stå för all drift och underhåll såsom 

operativsystem och hårdvara. Väljer denne istället att virtualisera i molnet finns följande 

tjänster; IaaS: Denna infrastruktur hjälper till med virtualisering, server, lagring och nätverk. 

PaaS: Denna plattform täcker in i princip alla delar, förutom applikationer och data. SaaS: 

Denna del täcker in samtliga områden. (Mell och Grance, 2011) 

Windows Azure sträcker sig främst över IaaS och Paas7, vilket gör att SaaS inte förekommer 

alltför ofta. En förklaring till de olika delarna finns på bilden nedan. Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3) tillgodoser liknande behov och sträcker sig över IaaS-delen. Även 

Rackspace sträcker sig över IaaS. En leverantör till ett privat PaaS-moln är Apprenda. Att de 

erbjuder en privat PaaS-tjänst innebär att säkerhet erhålls genom autentisering till det privata 

molnet8.  

                                                 

7 Intervju med Kristofer Liljeblad 15/4 2013 

8 http://www.apprenda.com/platform, http://www.aws.amazon.com/s3/faqs, 

http://www.rackspace.com/ 

http://www.apprenda.com/platform
http://www.aws.amazon.com/s3/faqs
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Figur 1 - Förklaring på molntjänstens olika delar (Microsoft Windows Azure Training Kit, 2011) 

 

Windows Azure Platform är en molnplattform som kan köra flertalet operativsystem och 

består av tre huvudkomponenter9: 

 Compute 

Compute rör den delen som har hand om beräkningar utförda av systemet. När en 

server är beställd för tjänster i molnet har denna server en processor som sköter 

beräkningar. Det kan vara allt från om det är ordbehandling till ruttoptimering, 

processorn i leverantörens datacenter tar hand om det. För tjänster som kräver stark 

processorkraft, till exempel just ruttoptimering lönar det sig ofta att ha molntjänster. 

Eftersom flera miljoner, kanske till och med miljarder beräkningar kan behöva utföras, 

skulle det vara väldigt kostnadsineffektivt för organisationen att behöva köpa in en så 

pass kraftfull dator. Datorn kanske bara används en gång om dagen när företaget 

behöver genomföra optimeringen10. 

 

 Storage 

Storage står för skalbar lagring, där beställaren av tjänsten i teorin har obegränsad 
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10 Intervju med Tomas Lilja 18/4 2013 
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lagringskapacitet. Med bland andra Windows Azure betalar beställaren endast för den 

lagringen denne nyttjar. Skulle det i några situationer behövas mer lagring vid något 

tillfälle kan beställaren välja mer lagring och betala därefter. 

 

 Bandwidth 

Bandwidth kan kallas serverdelen, det är den del av Windows Azure som 

sammankopplar systemet som byggts upp och får det att verka som att det finns ett 

stort system som ligger på en server, snarare än flera olika. 

 

Rackspace kan beskrivas utifrån tre olika “services” och dessa är: 

 Cloud Files11 

Cloud Files, som drivs av OpenStack, gör det enkelt att använda lagring online för 

filer och media som kan levereras globalt på ett snabbt sätt. Oavsett om 

lagringsbehoven är tillbakadragna eller storslagna erbjuds det här den tredubbla 

redundansen. Kontrollpanelen är enkel att använda och eftersom Cloud Files bygger 

på OpenStack är det möjligt att byta leverantör, om så behövs.  

 

 Cloud Servers12 

Cloud Servers är virtuella maskiner som kör Linux eller Windows Server i Rackspace 

Cloud. Resurser såsom processorkraft, minne och lagring kan skalas uppåt eller nedåt, 

beroende på företagens behov. Det karakteristiska är att kunden betalar för så mycket 

denne använder. 

 

 Cloud Sites13 

Pålitlig, skalbar och support för webbhotell är tre aspekter som kännetecknar Cloud 

Sites. Detta är en enkel, mångsidig plattform för att driva exempelvis webbplatser och 

bloggar. Skalbarhet för trafiken - Cloud Sites hanterar en totalsumma på 500 miljarder 

webbförfrågningar per år. Resurser läggs till på servern för att kunna hantera plötsliga 

ökningar i trafik till företagets webbplatser. Cloud Sites möjliggör också att ett 

obegränsat antal domäner kan skapas, samtidigt som företagen endast betalar för ett 

konto. 

                                                 

11 http://www.rackspace.com/cloud/files/ hämtad 2013-05-20 

12  http://www.rackspace.com/cloud/servers/ hämtad 2013-05-20 

13 http://www.rackspace.com/cloud/sites/ hämtad 2013-05-20 

 

http://www.rackspace.com/cloud/files/
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Amazon S3, som är en webbtjänst för lagring online sponsrat av Amazon Web Services, 

beskrivs som följande14: 

 Simple Storage Service 

Amazon S3 ger ett enkelt webbtjänst-gränssnitt som kan användas för att lagra och 

hämta valfri datamängd, när som helst och var som helst på webben. Detta ger alla 

utvecklare tillgång till samma skalbara, pålitliga, säkra, snabba och billiga 

infrastruktur som Amazon använder för att köra ett eget globalt nätverk av 

webbplatser. Tjänsten syftar till att maximera fördelarna med skalbarhet och att låta 

skicka dessa förmåner till utvecklare. 

 

 Dataskydd 

Data som lagras i Amazon S3 är säkert från början, endast ägare har tillgång till 

Amazons resurser som skapas. Amazon S3 stöder flera mekanismer för 

åtkomstkontroll, samt kryptering för både säker transitering och säker lagring på disk. 

Med Amazon S3:s funktioner för dataskydd kan data skyddas från både logiska och 

fysiska fel, såsom misslyckanden med infrastrukturen. 

 

 Datahantering 

Amazon S3 gör det enkelt att hantera den data som finns lagrad. Med livscykelns 

kapacitet går det att automatiskt arkivera objekt till ännu lägre lagringsalternativ eller 

utföra återkommande strykningar, så att kostnaderna kan sänkas under ett objekts 

livslängd. Amazon S3 ger även möjlighet att övervaka och kontrollera kostnaderna 

över olika affärsfunktioner som används. 

 

2.1.3 Olika typer av molninfrastrukturer 

Microsoft tillhandahåller tjänster för tre typer av molninfrastrukturer inom molntjänster och 

dessa är: Privata, publika och partnermoln15. 

Privata moln 

Privata moln är den typen av moln som finns inom en organisation, och som personen som 

vill komma åt molnet oftast måste vara anställd av för att kunna tillgå. Exempel på detta 

skulle kunna vara en organisations interna webbsidor, där lagring och beräkningar även kan 

                                                 

14 http://aws.amazon.com/s3/ 

15 Intervju med Kristofer Liljeblad 15/4 2013 

http://aws.amazon.com/s3/
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ske på en server istället för på användarens klient. Ett privat moln innebär också att 

infrastrukturen är dedikerad till beställaren och att inga andra företag använder de servrarna. 

 

Publika moln 

Publika moln är de moln som är vanligast förekommande för privatpersoner. Det är ofta 

webbtjänster som endast kräver att kunden har ett konto och loggar in för att kunna använda 

den, men genom att alla eller så gott som alla kan skapa ett konto blir det publikt. Exempel på 

dessa tjänster är Office 365, Google Drive och Dropbox. De är inte nödvändigtvis gratis, men 

många gratisalternativ finns. 

 

Partnermoln 

Partnermoln är en samarbetsaccepterad version av privata moln. Genom att flera partner i ett 

samarbete öppnar sina moln för varandra kan parterna enklare arbeta tillsammans utan att 

behöva utbyta information fysiskt, informationen delas istället via det gemensamma 

partnermolnet. 

Utöver dessa tre har även NIST definierat en ytterligare typ av moln (Mell och Grance, 2011), 

vilket är hybridmoln. Ett hybridmoln är en lösning som består av minst två typer av 

molninfrastrukturer (publikt, partner, privat), där respektive infrastruktur har sina unika delar, 

men binds samman av tjänster som hanterar båda infrastrukturerna. 

2.2 Fördelar med molntjänster 

De fördelar med molntjänster leverantörerna och även forskare (Bl. a. Armbrust et al. 2010) 

tidigare har tagit fram är följande: 

Skalbarhet 

Molntjänster ökar den upplevda skalbarheten i systemen16. Det innebär att om organisationen 

har ett system som tre gånger i månaden kräver en kapacitet på 30 gånger normal kapacitet 

levereras det, och organisationen betalar bara extra för de tre tillfällen kapaciteten behöver 

ökas. Detta istället för att köpa in servrar som klarar kapaciteten, när kapaciteten egentligen 

                                                 

16 Intervju med Kristofer Liljeblad 15/4 2013  



 

13 

 

inte behövs. Har företaget exempelvis lagt upp ett CRM17-system i molnet går det att från var 

som helst logga in och sköta det, utan att organisationen har servrarna lokalt. Molntjänster 

ökar som sagt skalbarheten vid användning. Skalbarheten, i form av On-demand-prestanda, 

där beställaren helt enkelt får mer prestanda hårdvarumässigt, när det behövs18.  

 

Ekonomisk aspekt 

Generellt blir det billigare att ha lagring och vissa system i molnet kontra att ha dem lokalt 

(Armbrust et al, 2010). Armbrust nämner specifikt tre fall där molnet visat sig vara 

kostnadseffektivt. Det första fallet är när systemets belastning kan förutsägas öka under vissa 

perioder och då kan kapaciteten anpassas därefter. Det andra fallet är när företaget i förväg 

inte kan beräkna lasten som servern kommer utsättas för. Ett exempel på sådana fall kan vara 

nystartade webbtjänster som plötsligt blir populära. Det sista markanta fallet är när ett företag 

behöver utföra beräkningar snabbare än deras egna resurser skulle klara av, exempelvis om de 

utför stora analyser som kräver mycket processorkraft. Dessa tre fall tas även upp i Figur 2 på 

kommande sida. 

 

Ingen mjukvaruinstallation på företagets klienter 

Organisationer behöver inte tänka på att installera mjukvara på alla dess klienter, då 

molntjänsterna oftast på ett sätt eller annat kan köras i en webbläsare. 

 

Ingen drift av egen serverhall 

Då molntjänster är baserade just i molnet behöver företaget inte längre ha en intern, lokal, 

serverhall, utan förlitar sig på den externa från leverantörens datacenter. 

 

                                                 

17 Customer Relationship Management 

18 Intervju med Kristofer Liljeblad 15/4 2013 
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2.2.1 Områden där molntjänster lyckats 

 

Figur 2 – Typiska mönster där molntjänster är att föredra (källa Microsoft, Windows Azure Training Kit, 2011) 
 

Nystartade företag, så kallade startups, växer ibland snabbt vilket innebär att det kan vara en 

fördel att ha systemen i molnet. Som figur 2 visar under “Growing Fast” lämpar sig 

molntjänster bland annat för startups som expanderar hastigt. När företaget har en 

explosionsartad ökning i sina tjänster kan det ofta vara svårt att hinna med att köpa in servrar 

att ha lokalt, varpå molnet har visat sig vara optimalt då beställaren endast kan gå in på 

leverantörens sida och beställa mer kraft efter behov. 

Organisationer och företag som har tillfälliga kampanjer, till exempel en reklamkampanj för 

en ny bilmodell, kan nyttja molntjänster enligt “On and Off”-mönstret i figur 2. Företaget kan 

testa sidan så att den fungerar i sin utvecklingsmiljö innan lansering och sedan stänga ner den 

tills det är dags för lansering. Om det vid lanseringen skulle behövas mer kraft eftersom 

bilmodellen blev omåttligt populär går det bara att enligt ovanstående stycke öka på kraften i 

servrarna för att möta kraven från de potentiella bilköparna. 

Om till exempel en tidskrift som övervakar Kungahuset skulle skriva den första artikeln om 

ett kungabröllop skulle de kunna råka ut för “Predictable Busting” från alla de som vill läsa 

den glada nyheten. De vet alltså att datatrafiken kommer öka på grund av denna nyhet och 

kan anpassa sina servrar efter detta. Ett annat exempel skulle kunna vara en e-handelsbutik 

innan julruschen, som ökar kapaciteten för att möta kraven. 
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En “Unpredictable Bursting” skulle kunna vara med ett företag som tillhandahåller en tjänst 

för övervakning av flygtrafiken. Om ett flygplan plötsligt skulle kraschlanda skulle de kunna 

få en massiv ökning av datatrafiken helt oväntat. De kan då på några minuter öka kapaciteten 

med hjälp av molntjänster och fortsätta sin övervakning utan att tjänsten (sidan) också 

kraschlandar. 

 

2.3 Risker och nackdelar med molntjänster 

I artikeln “Gartner: Seven cloud-computing security risks” nämner Brodkin sju angelägna 

risker vid användning av molntjänster och dessa är: 

 

1. Privilegierad användaråtkomst:  

Känsliga uppgifter som behandlas utanför företaget för med sig en inneboende 

risknivå, eftersom köpta tjänster kringgår den “fysiska, logiska och 

personalkontroller” som IT-handel bedriver över interna program. Ta reda på så 

mycket information som möjligt om de personer som hanterar ditt data. 

 

2. Efterlevnad av regler: 

Kunderna är ytterst ansvariga för säkerheten och integriteten för sina egna uppgifter, 

även när den hålls av en tjänsteleverantör. Traditionella tjänsteleverantörer utsätts för 

externa revisioner och säkerhetscertifieringar. 

 

 

 

3. Datalokalisering:  

När molnet används finns inget sätt att veta exakt vart all data är lagrad. I själva verket 

kanske inte ens vet i vilket land datan kommer lagras i. 

 

4. Segregation av data: 

Data i molnet är typiskt i en delad miljö tillsammans med data från andra kunder. 

Kryptering är effektivt för datasegregering men omfattar inte samtliga metoder. 

Brodkin råder kunden att ta reda på vad som görs för att segregera data “i vila”. 
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5. Recovery:  

Även om man inte vet vart data finns lagrad bör en molntjänstleverantör berätta vad 

som kommer att hända med all data och tjänster ifall något skulle ske i händelse av en 

katastrof. 

 

6. Undersökande stöd:  

Att undersöka på ett olämpligt eller olagligt sätt kan vara omöjligt i molntjänster, 

varnar Brodkin. “Molntjänster är särskilt svåra att utreda, eftersom loggning och data 

för flera kunder kan vara samlokaliserade och kan också spridas över en uppsättning 

datorer och datacenter." 

 

7. Långsiktig lönsamhet:  

Molntjänstleverantören ska helst varken gå i konkurs eller bli slukat av ett större 

företag. Kunden måste dock vara säker på att dennes data kommer vara tillgängligt 

även efter en sådan händelse. 

 

(Brodkin, 2008) 

 

Chow et al. (2009) listar nackdelar med molntjänster i ett stycke som heter ”Fear of the 

cloud” från artikeln ”Controlling Data in the Cloud” som syftar på tre säkerhetsfrågor vid 

användning av molntjänster: 

1. Traditionell säkerhet 

Dessa bekymmer involverar datorer och nätverksintrång eller möjliga attacker. 

Molntjänstleverantörer reagerar med dessa problem genom att hävda att 

säkerhetsåtgärder och processer är mer mogna och testade än de på de genomsnittliga 

företagen. Ett  argument författarna lyfter fram är: “Det kan vara lättare att datan låses 

utifrån om den administreras av en tredjepart istället för den egna organisationen, om 

företagen är oroliga för hot inifrån...Dessutom kan det vara lättare att upprätthålla 

säkerheten via avtal med online-tjänsteleverantörer än via den interna kontrollen.” 

 

2. Tillgänglighet 

Dessa typer av bekymmer fokuserar på kritiska applikationer och data som är 

tillgängliga. Väl omskrivna incidenter av molnavbrott kan till exempel inkludera 

Gmail (som hade avbrott en hel dag i mitten av oktober 2008) eller Amazon S3 (som 

hade över sju timmars driftstopp den 20 juli). 
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3. Tredje parts kontroll av data 

De legala följderna av data och applikationer som innehas av en tredjepart är komplex 

och inte alltför välförstådda. Det finns också en potentiell brist på kontroll och insyn 

när en tredjepart innehar uppgifterna. En synpunkt av molntjänster innebär att molnet 

kan vara implementationsoberoende - man behöver inte installera systemet. 

 

(Chow et al. 2009) 

 

Påstådda nackdelar med molntjänster, enligt leverantörerna 

Då servern har jämn last hela tiden vid användandet skulle det vara bra att köra lokalt, till 

exempel om servern hanterar en sida hemma som bara ligger och gör ganska lite nytta varje 

månad. En annan nackdel kan vara om företaget har för känslig data, exempelvis 

kärnkraftverk eller sjukhus, där de inte vill att känslig information ligger någon annanstans än 

just lokalt19. 

För just Windows Azure tilltalar det inte enterprise alltför mycket i dagsläget, 

kostnadsmodellen blir då för dyr eftersom bandbredden ofta överstiger gränserna för vad som 

rekommenderas i Windows Azure. De företagen tjänar oftast på att köpa en egen fiberkabel in 

i byggnaden20.   

                                                 

19 Intervju med Kristofer Liljeblad 15/4 2013 

20 Intervju med Kristofer Liljeblad 15/4 2013 
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3. Forskningsmetod och forskningsansats 

Detta kapitel tar upp vilka forskningsmetoder samt vilka forskningsansatser som använts. Den 

forskningsstrategi som använts i uppsatsen är i form av kvalitativa fallstudier. Forskningen 

sker i verkligheten och är grundad i empirin. Undersökningens upplägg har kretsat kring 

intervjuer. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Denna del i kapitlet tar upp vilka forskningsmetoder som kommit till användning, vilka 

datainsamlingar som använts samt analysen av all datainsamling. 

 

3.1.1 Kvalitativ datainsamling 

Kvalitativ datainsamling innefattar data som är icke-numerisk, till exempel ord, bilder, och 

ljud. Detta finns i olika typer av insamlingar såsom intervjuer, forskares dagböcker, 

företagsdokument, webbsidor och utvecklingsmodeller (Oates 2006, s.266). Det som har 

kommit till användning i denna uppsats är intervjuer. Intervjuer valdes som tillvägagångssätt 

framför exempelvis enkäter, då uppsatsen ämnar till att ge en kvalitativ inblick i molntjänster 

och hur dessa används i organisationer och företag. Metodvalet användes med förhoppning att 

säkerställa hur verkligheten ser ut för kontaktade företagen, då enkäter är lättare att svara 

förskönande på. (Williams, 2003) 

 

Intervjuer 

Det finns olika sätt att samla in data på såsom intervjuer, enkäter, och dokument. Intervjuer, 

som innebär en viss typ av samtal mellan människor, har en uppsättning antaganden (normalt 

outtalade) som inte gäller för “normala” konversationer. Intervjuer är att föredra då man helt 

enkelt vill få ut information från respondenten. Forskaren har ofta en agenda och särskilda 

frågor som de vill ta reda på om (Oates 2006, s.186). 

Intervjuer kan vara lämpliga för datainsamlingsmetodiken när en forskare vill: 

 Erhålla detaljerad information 
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 Ställa frågor som är komplexa, öppna, eller vars ordning och logik kan behöva vara 

olika för olika människor 

 

 Fånga det osagda såsom känslor, upplevelser eller känslor som inte kan observeras 

eller beskrivas genom fördefinierade frågeformulär 

 

 Undersöka känsliga frågor eller sekretessbelagd information som respondenten inte är 

villig att skriva på papper för en forskare de inte har träffat förut 

 

(Oates 2006, s.187) 

Det finns tre olika typer som intervjuer kan delas upp i där forskaren väljer den som är mest 

lämplig beroende på vem som intervjuas (Oates 2006, s.187-188). Två av dem används i 

denna forskning: 

 

Ostrukturerade intervjuer 

Intervjuer som är ostrukturerade innebär att forskaren introducerar temat men att 

respondenten i stor utsträckning styr intervjun. Forskaren har alltså mindre kontroll i dessa 

situationer och respondenten talar då fritt om intryck, upplevelser och känslor kopplat till 

temat. Respondenten blir inte allt för mycket avbruten och frågorna som ställs fokuserar ofta 

på: vad, hur och när. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Innebär att ett antal teman för intervjun introduceras. Följdfrågor kan ställas om öppning i 

konversationen infinner sig. Intervjun och frågorna anpassas efter flytet i konversationen. 

 

Intervjutekniker 

Det finns olika typer av intervjutekniker och dessa används för att få ut mer information från 

respondenten. Dessa tre tekniker kan komma till användning för att “knuffa” diskussionen 

och är följande (Oates 2006, s.192-193): 
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Prompts 

Används för att uppmuntra respondenten att säga mer, detta genom att tystnad uppstår från 

forskaren i de fall där denne vill få ut mer information. Detta ger ett sorts tecken på att 

respondenten skall fortsätta prata. Frågan eller respondentens sista ord kan repeteras. 

 

Probes 

Denna teknik används genom att generera exempel som förtydligar vad respondenten just har 

sagt, ifall något är oklart eller om något mer än det som sagts måste förklaras. Detta kan till 

exempel vara i form av en följdfråga. 

 

Checks 

Kontroller som används för att kontrollera att intervjuaren förstått respondenten rätt. En 

teknik som även innebär att kontrollera vad respondenten just har sagt. Checks bör utföras 

med regelbundna tillfällen under intervjun. 

 

Urval för att frambringa respondenter 

Att hitta företag som vill svara på intervjuer är inte alltid det enklaste. Nedan redogörs för 

några urvalstekniker som kom till användning. 

 

Icke sannolikhetsurval 

Dessa typer av urval används när forskaren anser att det inte är omöjligt eller nödvändigt att 

ha representativt urval. Ibland vet forskarna inte tillräckligt om befolkningen - vem, hur 

många - för att kunna göra sannolikhetsurval, därför kan icke sannolikhetsurval användas. Det 

finns fyra olika typer av icke sannolikhetsurval och nedan beskrivs två av dessa som används 

i denna undersökning. 

 

Strategiskt urval 

Strategiskt urval, som innebär ett urval av respondenter som ligger i linje med det man letar 

efter. Forskaren handplockar personer som sannolikt kommer producera värdefull data för att 

uppfylla syftet med forskningen. 
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Snöbollsurval 

Detta urval innebär att en person som intervjuat hänvisar en vidare till nästa person, som i sin 

tur hänvisar till en annan person. Detta är en användbar teknik när forskaren inte vet hur 

potentiella respondenter bör kontaktas. 

 

(Oates 2006, s.97-98) 

 

3.1.2 Kvalitativ dataanalys 

All data som samlats in kan analyseras på olika sätt. Oates förklaring på analysen ser ut som 

följande: Börja med att läsa igenom all data för att försöka få en helhetsbild. Börja därefter 

identifiera viktiga teman i uppgifterna. Inledningsvis kan till exempel tre teman användas: 

 Segment som inte har något förhållande till det totala forskningsändamålet. 

 

 Segment som ger allmän information som behövs för att beskriva forskningens 

sammanhang för läsarna, till exempel ett företags historik, antal anställda eller platser. 

 

 Segment som verkar vara relevanta för frågeställningarna. 

 

(Oates 2006, s.268) 

 

3.2 Forskningsansats 

Den forskningsansats som kommit till användning är fallstudier som är Interpretivistiska. 

Avsnittet tar upp definitioner kring olika fallstudier och beskrivning av Interpretivism. 

 

3.2.1 Fallstudier 

Fallstudier delas in i olika kategorier beroende på vad som undersöks samt vilken typ av 

information som analyseras. Nedan ges en definition av fallstudier. 
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Fallstudier fokuserar på en instans av ett objekt som undersöker en organisation, en 

avdelning, ett informationssystem, ett diskussionsforum, systemutvecklare, ett 

utvecklingsprojekt ett beslut och så vidare. Denna instans, eller fall, studeras på djupet med en 

mängd olika datagenerationsmetoder. Syftet är att få en rik, detaljerad inblick i verkligheten i 

dessa fall och dessa komplexa relationer och processer (Oates 2006, s.141). 

Olika kategorier av fallstudier 

Det finns tre olika kategorier av fallstudier och de kategoriseras med hjälp av deras olika 

syften och används i olika sammanhang. Nedan beskrivs den typ av fallstudie som avändes i 

demma forskning (Oates 2006, s.143). 

 

Beskrivande 

Beskrivande fallstudier syftar till att få fram rik, detaljerad information av en företeelse i dess 

sammanhang. Studien berättar en historia, däribland en diskussion om vad som inträffat och 

hur olika människor uppfattar det som inträffat. Beskrivande fallstudier svarar på vad-frågor. 

 

Tidsaspekter 

När det gäller tidsaspekter kan även dessa studier kategoriseras i tre olika typer (Oates 2006, 

s.144). Här användes också en av studierna. 

 

Nulägesstudier 

Nulägesstudier innebär att forskaren undersöker en företeelse och dess sammanhang just nu. 

Forskaren observerar vad som sker och ber folk prata om och förklara vad som händer. (Även 

här kan forskaren intervjua olika personer för att ta del av hur dessa personer upplever det.) 

(Oates 2006 s.143) 

 

3.2.2 Interpretivism 

Forskningsansatsen i uppsatsen är interpretivistisk, i den mening att en nulägesstudie har 

gjorts med empiriska intervjuer. En interpretivistisk undersökning är subjektiv och svår att 

generalisera. 
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Interpretivistiska studier försöker inte bevisa eller motbevisa en hypotes, som i positivistisk 

forskning. Interpretivismen försöker att identifiera, utforska och förklara hur alla faktorer i en 

viss social miljö är relaterade och beroende av varandra. Detta genom att titta på hur 

människor upplever sin värld och försöka förstå fenomen genom betydelser och värden som 

människor tilldelar dem. Forskning som baseras på det interpretivistiska paradigmet har 

följande karaktärsdrag (Oates 2006, s.292-293): 

 

Multipla subjektiva världar 

Innebär att det inte finns någon enskild version av sanningen. Det som tas till vara är en 

konstruktion av sinnen, antingen individuellt eller i grupp. 

 

Dynamisk, socialt konstruerad mening 

Oavsett verkligheten, för en enskild individ eller i grupp, kan den bara nås och överföras till 

andra genom ännu mer sociala konstruktioner såsom språk och delade betydelser och 

förståelsen. 

 

Forskares reflexivitet 

Forskare är inte neutrala. Deras egna antaganden, övertygelser, värderingar och handlingar 

kommer oundvikligen att forma forskningsprocessen och påverka situationen. Därför måste 

forskare vara reflexiva eller självreflekterande och erkänna hur de påverkar forskning och hur 

deras samspel med dem som studerar själva kan leda till en omförhandling av betydelser, 

förståelse och praxis. 

 

Studie av människor i deras naturliga sociala miljöer 

Forskningen syftar till att förstå människor i deras världar, inte i den konstgjorda världen av 

ett laboratorium som i de flesta experiment. Vad som händer i den naturliga miljön studeras 

utifrån perspektiven av deltagarna. 

 

Kvalitativ dataanalys 

Det finns ofta en stark preferens för att generera och analysera kvalitativa data. Detta är orden 

folk använder, de metaforer som används och de bilder som konstrueras. 
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Multipla tolkningar 

Forskare räknar med att de inte kommer fram till en bestämd förklaring av vad som sker i 

deras studie, utan de kommer att erbjuda mer än en förklaring, och diskutera vilka, om några, 

verkar starkare eftersom det finns mer bevis för det. 

 

3.3 Utförande 

Avsnittet berättar om hur undersökningen utförts rent praktiskt och vilka tekniker som 

används, både för att kontakta företag och under intervjuerna. Vidare innehåller detta avsnitt 

hur kvalitativ datainsamling och dataanalys har genomförts. 

 

Kvalitativ datainsamling 

Ostrukturerade intervjuer förekommer i samband med genomgångar med leverantörer och 

intervjuer med befintliga kunder. Syftet är att dessa typer av företag ska ge en bild över vad 

de tycker om de molntjänster som används på organisationen, samt att få en flödande 

genomgång från leverantörerna. Detta leder till att respondenten talar ganska fritt om allt som 

har med molntjänster och göra på deras företag samt hur de upplever det. Efter att ha samlat 

in och transkriberat informationen från intervjuerna av befintliga kunder fås en större och 

bättre bild över av molntjänster 

Semi-strukturerade intervjuer uppstår när intervjuerna med befintliga kunder har genomförts 

och när intervjuer med företag som inte är kunder ska påbörjas. Vi har fått en betydligt 

bredare bild och kan ämnet mycket bättre. Därför följer frågorna ett visst tema, men det kan 

likaväl bli så att respondenten får styra en ganska stor del av intervjun då målet är att samla 

olika anledningar till hur respondenten ser på molntjänster. 

Prompts användes framförallt i genomgångarna med Kristofer på Microsoft och Patrick på 

Sigma. Då de hade mycket att berätta var detta en utmärkt metod att använda, helt enkelt 

tystnad som får dem att fortsätta prata och att ge dem exempel. Det märktes redan i början att 

dessa personer gillade att prata, därför var denna teknik förutbestämd. 

När det blev svårt att förstå vissa saker som respondenten talade om eller i situationer där mer 

information behövdes om ämnet användes Probes, där gavs det exempel av de följdfrågor 

som ställdes och respondenten fortsatte att leverera information. 
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Kontroll av respondentens sista ord och meningar gjordes, som i sin tur gjorde att denne 

berättade mer om vissa saker som innehöll mycket information. Checks användes mitt i allt 

under intervjun fastän respondenten var beredd att prata om nästa sak. 

Eftersom en indelning av företag har gjorts i olika grupper blev det ett manuellt utväljande av 

de företag som intervjuades, därför användes strategiskt urval. Då vi visste vad för 

information som skulle tas fram var detta urval givet. 

Snöbollsurval har kommit till användning då handledarna på Sigma i Stockholm har hänvisat 

oss vidare till Sigma AB i Göteborg, där vi fått en genomgång om molntjänster. Vi har även 

fått en grundläggande introduktion/genomgång i Windows Azure av Kristofer Liljeblad på 

Microsoft. Detta genom Therese Thorstorp, Audience Marketing Manager på Microsoft, som 

hänvisade oss till honom. 

 

Kvalitativ dataanalys 

Data som samlats in har analyserats och sedan delats upp i följande steg: 

1. Transkribering av intervjuerna. Under detta steg överförs ljudinspelningarna från 

intervjuerna till text och sedan gå vidare till nästa steg. 

 

2. Läsa all insamlad data för att kunna ta ut följande: 

a. Icke-relevant information - Information som inte har särskilt mycket, eller 

inget alls, med forskningsämnet att göra. 

b. Kontextuell information. 

c. Relevant information - information som har direkt relevans till 

forskningsämnet. 

 

3. Använda relevant information till att bygga forskningen på. 

Undersökningen har utgått från att alla organisationer och företag är olika och har sina egna 

rutiner och metoder för att införa ny teknik i företaget. Av den anledningen har vi också 

anpassat oss efter varje fall i undersökningen och ämnade alltid att stämma av var de låg i 

utvecklingen och hur de ställer sig för ny teknik. 

I undersökningen används vissa delar av teknikerna för beskrivande fallstudier, även om 

studien i sig inte kan sägas vara en renodlad fallstudie. Beskrivande fallstudier kom till 

användning då syftet var att få fram mycket information om molntjänster, detta inträffade 

oftast under genomgångarna med leverantör samt under intervjuerna med befintliga kunder. 

Där har respondenten beskrivit hur molntjänster fungerar generellt respektive hur molntjänster 

fungerar på dess organisation. 
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Det interpretivistiska paradigmet ligger i samband med nulägesstudier som används för att 

undersöka och förstå hur molntjänster fungerar i dagsläget. Nulägesstudier kommer till 

användning under samtliga intervjuer på dessa olika företag som beskriver molntjänster ur sitt 

perspektiv. 

 

3.4 Källkritik 

Undersökningen är baserad på forskning som lyfter fram molntjänster, forskning som tar upp 

risker och nackdelar med molntjänster och slutligen forskning som är neutral till molntjänster. 

Det var ett självklart val att försöka täcka in samtliga aspekter på molntjänster för att spegla 

undersökningens forskningsfrågor. 

Forskningen denna undersökning byggs på är bland andra Mell och Grance (2011), med deras 

definition för det amerikanska statliga institutet NIST, och Armbrust et al.(2010) med "A 

view of cloud computing" har varit förhållandevis lätta att söka upp. Den mest grundläggande 

kunskapen som samlades in kom från Microsofts Kristofer Liljeblad, som är Technical 

Evangelist inom Windows Azure. Detta var första steget i empiriinsamlingen för att ha något 

att bygga vidare forskning på, något som gjordes med de övriga intervjuerna. Motstridiga 

artiklar var svårare att finna, varpå empiriavsnittet ämnar ta upp de mer negativa och 

motstridiga delarna. 
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4. Empiri 

Detta kapitel tar upp all empiri som behandlas i uppsatsen och går igenom de intervjuer som 

genomförts som i sin tur tar upp de viktigaste begreppen som samlats in från dessa intervjuer. 

Kapitlet behandlar även insamlingen av all data, vilka målgrupper som finns samt utförande 

av datainsamling och fallstudier. 

4.1 Datainsamling från leverantör 

I undersökningens start genomgicks genomgångar med Microsoft Sverige AB och Sigma AB 

för att få en klarare förståelse för molntjänster och Windows Azure. Under dessa 

genomgångar togs de vanligaste begreppen upp såsom SaaS, PaaS och IaaS. Genomgången 

med Sigma AB innebar också en kunskapsinsamling av reella fall där molntjänster satts in 

och dels fungerat utan problem, samt några fall där vissa problem uppstått och behövts lösas. 

Hos Microsoft Sverige AB gavs den första genomgången. Här definierades de grundläggande 

begreppen inom molntjänster och specifikt Windows Azure. En genomgång i de praktiska 

delarna i Windows Azure gavs också, allt från hur det går till när någon lägger upp en virtuell 

maskin, till en online-databas och andra nödvändiga delar i tjänsten. 

Målet med genomgången från Sigma AB i Göteborg var att få tillräckligt med information om 

molntjänster och hur dessa används i praktiken i relation till de befintliga kunderna. 

Inledningsvis blev det en vanlig genomgång av molntjänsterna där de vanligaste 

definitionerna togs upp. Vidare gick det över till hur Sigmas kunder ser på de molntjänster 

Sigma levererar och den feedback Sigma har fått från de befintliga kunderna. Genomgången 

med Sigma, som utfördes i formatet ostrukturerad intervju, innehöll framförallt fördelar där 

följdfrågor ställdes för att få fram det negativa då forskningsfrågan behövde neutraliseras. 

4.2 Målgrupper 

För att kunna veta vilka typer av frågor som skulle ställas samt vilken information som skulle 

samlas in behövdes olika typer av företag i förhållande till molntjänster intervjuas. Vid ett 

tidigt möte med Sigma kunde vi tillsammans klassificera in olika företag i grupper. 

Eftersom målet var att intervjua befintliga kunder i första hand för att få en bra överblick av 

molntjänster letade vi själva efter företag som inte är kunder i dagsläget. Dessa är företag som 

är villiga att börja använda molntjänster, osäkra företag som delas upp i kunniga och 

okunniga, och slutligen motstridiga företag, som av diverse anledningar valt att ännu inte 

köpa molntjänster. Företagen som intervjuats har delats in i olika grupper: 
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Leverantör 

Leverantörer är Microsoft och Sigma och syftet är att återkomma med resultat från samtliga 

intervjuer som genomförts, där allt från positiva till motstridiga argument sammanfattas. En 

extra leverantör vi kontaktat är företaget Kompanion som levererar en mjukvarutjänst (SaaS-

tjänst) till hemtjänsten. 

Befintliga 

Dessa företag använder sig av minst en tjänst som är molnbaserat och syftet är att undersöka 

vad som fick dem att migrera samt vad de tycker har fungerat bra med att ha sitt system i 

molnet. Samtidigt undersöks det om företagen planerar att lägga upp ytterligare tjänster i 

molnet. 

Villiga 

De företag som är villiga är sådana företag som har god kännedom om molntjänster och som 

kan tänka sig lägga upp ett och annat i molnet. De har god kunskap om hur molntjänster 

fungerar och frågan “Varför tar ni inte steget?” kan exemplifieras till dessa företag för att 

också samla in motstridiga argument. Här är det helt enkelt den sista pusselbiten som saknas 

för att de ska migrera och syftet är att använda de positiva argumenten som tagits upp med 

leverantör och befintliga kunder. 

Osäkra, kunniga 

Företag som delats in i osäkra och kunniga beräknas ha kännedom om molntjänster men 

vågar fortfarande inte ta steget. Detta kan bland annat vara eftersom en del av den information 

de hanterar är konfidentiell och som inte får komma ut, till exempel databasen. De känner sig 

osäkra och är rädda att någon annan får tillgång till informationen, helt enkelt tveksamma till 

säkerheten. 

Osäkra, okunniga 

Vidare delas det även in i företag som är osäkra och okunniga. Detta kan vara på företag som 

har en mindre IT-avdelning och som inte har någon kunskap alls om molntjänster, endast 

grundläggande kunskaper inom IT. En dörr finns öppen för molntjänster och syftet är att på 

något sätt övertyga dessa att migrera minst en tjänst i molnet. 

Motstridiga 

Motstridiga företag är som det låter på namnet, att företaget är emot molntjänster eftersom de 

ser det som en omöjlighet att migrera. Detta kan till exempel vara polisen eller banker som 

lagrar mycket viktig information lokalt i servrar som absolut inte får läckas ut. Samtidigt har 

en hel del motargument samlats som i sin tur tas upp och delas med Microsoft och Sigma i 

form av feedback för att förbättra produkten. 
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4.3 Intervjuer 

Detta avsnitt täcker in de intervjuer som utförts i undersökningen. Vidare innehåller det vilka 

företag som intervjuades och avslutas med allmänna frågor och svar. 

 

4.3.1 Respondenter 

Av de tio företag som kontaktades svarade totalt åtta som intervjuades. Dessa är: Microsoft, 

Sigma, Kompanion, Uppsalahem, Handelshögskolan, Zacco, Min Pension i Sverige och 

Tyréns. Då vi inte lyckades få kontakt med samtliga företag som skulle intervjuas hamnade 

svarsfrekvensen på 80 %. 

Dessutom kontaktades ett företag som ville vara anonyma, av anledningen att de inte vill 

framstå som motståndare till molntjänster. Detta företag står därför inte med i 

svarfrekvensstatistiken. 80 % är en acceptabel siffra då intervjuerna genomfördes med olika 

typer av målgrupper och gav tillräckligt med argument för att kunna bygga vidare på 

forskningsfrågorna. 

Gällande urval kontaktades två av företagen via strategiskt urval, vilket hamnar på 25 %. 

Resterande 75 % av företagen kontaktades via snöbollsurval med hjälp av Sigma i Stockholm 

och Sigma i Göteborg. Även det anonyma företaget kontaktades genom strategiskt urval och 

står på grund av sin anonymitet även här utanför statistiken. 

Samtliga företag som kontaktades kan på något sätt sägas använda strategiskt urval då Sigma 

radade upp vilka potentiella företag som var lämpliga att intervjua. Då detta skulle återspegla 

målgrupperna valdes därför företag som kunde täcka in dessa olika målgrupper där målet var 

att hitta minst ett företag för respektive målgrupp för att kunna bygga på forskningsfrågorna. 

 

4.3.2 Allmänna frågor och svar 

Intervjuerna följde olika teman då det var flera olika företag som intervjuades i förhållande till 

de molntjänster företagen har, men frågor som ställdes till samtliga företag är följande: 

 

1. Vad tycker ni är fördelarna med molntjänster? 

 

2. Vad tycker ni är nackdelarna med molntjänster? 
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3. Vilka tjänster är det ni har i molnet/Vilka tjänster har ni tänkt lägga upp i molnet? 

 

4. Har ni tänkt på vilka begränsningar det finns när man använder sig av molntjänster? 

 

5. Vad ser ni som största skillnad om man jämför tjänster i molnet och tjänster lokalt? 

 

6. Baserat på din erfarenhet, vilka tycker du är de viktigaste sakerna att tänka på när man 

utvecklar molntjänster? 

 

Fördelar 

De anledningar som har dykt upp flest gånger under intervjuerna om varför molntjänster är att 

föredra är följande: 

 Ingen kostnadsfråga - Molntjänster är kostnadseffektiva och kunden betalar endast för 

den kapacitet denne använder per timme. Systemet kan stängas av när det inte används 

och fokus läggs då inte på infrastrukturen över huvud taget, då utvecklare inte behöver 

bry sig allt för mycket. Med andra ord fungerar användningen av molntjänster som att 

tända och släcka en lampa. 

 

 Time to market (TTM) till marknadsavdelningen och det är positivt gällande 

kampanjer och produkter som inte släppts ännu. TTM kan beskrivas som tiden mellan 

att företaget har tagit ett beslut, till dess att den kampanjen eller produkten finns på 

marknaden21. 

 

 Skalbarhet - Bland de mest attraktiva punkterna med molntjänster, enligt 

respondenterna. Där hur den största lasten på tjänsten kan förutspås kommer vara och 

vilken kapacitet som behövs, då kan kapaciteten anpassas därefter.  

 

 

 Enkelheten – Administrationsportalen i Windows Azure är mycket enkel att använda 

och här kan nya idéer skapas och delas. De maskiner företaget besitter kan 

konfigureras. Det är väldigt enkelt att sätta upp saker och ting, köpa till saker och 

installera de bitarna. 

 

                                                 

21 Intervju med Patrik Malmquist 18/4 2013 



 

31 

 

 Datastyrning - Här styrs data som finns i företaget om var någonstans i världen det ska 

backas upp. 

 

 Service Level Agreement (SLA), Servicenivåavtal för molntjänster - Microsoft 

erbjuder en servicenivå för upp till 99,95% varje månad. Det innebär bland annat att 

de garanterar att servrarna som systemen ligger på hålls uppe 99.95% av tiden, 

förutsatt att minst två instanser drivs i molnet. 

 

 Hårdvaruinvesteringen - Att slippa tänka på all hårdvara som ska köpas in samtidigt 

som informationsmängden växer. Det behövs ingen underhållning av serverhallar som 

måste värmas upp och kylas ner. 

 

Fördelar framlagda av enskilda företag: 

 Ingen installation av programvara - Tjänsten installeras på en server vid ett tillfälle 

och loggas in till externt i kontrast för att installera ett program på enskild klient. 

 

 Den egna driften av systemen – Specialister behövs inte till systemen utan driften kan 

ligga externt. 

 

Nackdelar 

De mest förekomna nackdelarna som togs upp ofta från intervjuerna är följande: 

 Beslut - Det tar lång tid att fatta beslut eftersom det finns en massa bagage med 

applikationer. 

 

 Personuppgiftslagen (PUL) - PUL kan ofta vara i vägen för vissa tjänster att migrera 

till molnet, då gäller det oftast databaser på olika företag som innehåller information 

som inte får hållas i molnet. 

 

 Driftproblem - Detta kan uppstå om till exempel olika servrar skulle gå ner, det kan ta 

tid tills dessa är igång och kör igen. Utöver detta kan även distanser dö ibland. 

 

 Problem med IP-adresser - Det kan uppstå problem med IP-adresser med företag som 

har system i molnet, till exempel att det skapas dynamiska IP-adresser. 

 

 Åtgärda fel - När fel uppstår så måste dessa hittas i tid och åtgärdas så fort som 

möjligt. Målet är att försöka åtgärda felet tillräckligt snabbt att leverantören slipper bli 
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uppringd av kunden och bli informerad om felet. 

 

 Begränsningar i Exchange - Även om mailboxar är jättestora går det inte att skicka för 

stora mail, gränsen ligger på 25 megabyte. 

 

 Säkerheten – Företag är helt enkelt rädda för att andra får tillgång till den information 

och data som företaget lägger i molnet. 

 

 Uppgradering – Kunden åker med tjänstens uppgraderingar hela tiden.  Det passar inte 

alla företag att följa detta då det finns reflektioner kring bakåtkompabilitet och att 

detta inte är möjligt, företag kan känna sig ”tvingade” att hänga med i de svängarna. 

 

Befintliga tjänster i molnet 

Den tjänst som det pratades mest om under intervjuerna var Office 365. Denna tjänst är som 

den vanliga Office-sviten, men den är molnbaserad. För företag innebär det att de exempelvis 

inte behöver driva en egen Exchange-server för mail, då den istället drivs i molnet. Vi har i 

undersökningen intervjuat flertalet företag och hälften av dessa använder sig av Office 365, 

medan resterande företag planerar ta samma steg inom kort. 

 

Begränsningar 

Gällande begränsningar visade sig företagen vara så gott som överens om att de största 

begränsningarna finns i mailboxen, då Exchange-servrar endast tillåter överföring av 25 MB 

per mail. 

 

Molntjänst vs. lokal tjänst 

De första skillnaderna företagen tänker på när de skaffar molntjänster är att företagen inte 

behöver ha en serverhall och således även tjänar in kostnaden för att inte behöva ha denna. 

 

Reflektioner kring molntjänster 

De tre största frågetecknen som har identifierats kring molntjänster utifrån intervjuerna som 

genomförts är följande: 
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Säkerheten 

Här är det framförallt reflektioner kring information och tillgången till information som finns 

i molnet. Om information läggs i molnet, betyder det att risken ökar får någon annan att få 

tillgång till den informationen eftersom den inte lagras lokalt längre? Detta är en typisk fråga 

från de företag som valt att ännu inte ta steget och börja migrera till molnet. 

Lagkraven (PUL) 

När det gäller lagkrav är det viktigt att tänka på hur data lagras i molnet. Detta handlar först 

och främst om Personuppgiftslagen (PUL) och här gäller det att se till att all data som 

innehåller personuppgifter måste stanna inom EU. 

 

Driften 

Som tidigare nämnt spelar driften en stor roll när molntjänster utvecklas. Driften sköts på ett 

mycket effektivt sätt och företagen behöver inte tänka alltför mycket på hur den delen skall 

skötas, då den ligger hos en extern aktör. 
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5. Analys 

Molntjänster ger en möjligheter att behandla applikationer, lagring och kapacitet online, 

istället för att driva detta lokalt. Av de företag som intervjuats har nästan samtliga minst en 

del av sina system som molntjänster på företaget. Dessa är till exempel renodlade SaaS-

tjänster som Office 365, som ofta nämndes under intervjuerna. Dessa är även djupare tjänster 

där företagets verksamhet går ut på att leverera molnbaserade tjänster och alltså 

tillhandahåller både IaaS och Paas och sedan levererar en SaaS-tjänst till kund. Vidare i detta 

kapitel analyseras all data som samlats in och ställs mot vad tidigare forskning visat på. Sedan 

görs en analys mellan tjänster som körs i molnet gentemot tjänster som körs lokalt. 

 

5.1 Analys gentemot tidigare forskning 

Det förekom ofta under intervjuerna att molntjänster är kostnadseffektiva. Företagen betalar 

alltså endast för den kapacitet som används per timme. Med detta menas att företagen som 

använder molntjänster inte behöver oroa sig för ytterligare kostnader. Ett företag behöver 

alltså inte tänka på att sätta igång och stänga av systemen då detta sköts automatiskt. Detta 

stämmer överens med vad tidigare forskning visat och vad leverantörerna själva sagt. 

Betalningsmodellerna kan vara flexibla i Windows Azure. Microsoft tar betalt för de tre 

huvudkomponenterna Compute, Storage och Bandwidth och kunderna betalar för den mängd 

som förbrukas. För exempelvis musiktjänstföretag där användaren strömmar musiken kan 

detta innebära att en stor del bandbredd förbrukas, något som kan bli väldigt kostsamt. 

Microsoft har då i vissa fall valt att vara flexibla med kostnaden för bandbredd och ge rabatt 

på bandbreddskostnaden22. 

Skalbarheten spelar en stor roll i molntjänster. Precis som tidigare forskning visat 

kännetecknar detta att ingen investering i hårdvara krävs samt att det blir billigare att slippa 

ha servrar lokalt på organisationen. I de intervjuer som genomförts nämns detta som en av de 

viktigaste aspekterna till varför företagen väljer att använda sig av molntjänster istället för att 

ha systemen lokalt. Behövs extra kapacitet betalas detta för på ett enkelt sätt och givetvis 

endast för de tillfällen det behövs. 

När information lagras i molnet bör det ske med försiktighet, framförallt vilken geografisk 

plats informationen finns lagrad i. Datainspektionen (2013) säger följande: “Innan en 

molntjänst tas i bruk måste den personuppgiftsansvarige bedöma om den 

personuppgiftsbehandling som man vill låta molntjänstleverantören utföra kommer att vara 

                                                 

22 Intervju med Kristofer Liljeblad 15/4 2013 
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tillåten enligt personuppgiftslagen.” Detta går att återspegla med de företag som är osäkra och 

ser lagkraven, vanligtvis PUL, som ett hinder för att kunna börja lagra information i molnet. 

Lagboken påpekar att personuppgifter inte får lämnas ut till så kallade tredje land. Tredje land 

är generellt länder utanför Europeiska Unionen, och dessa inkluderar USA. Detta kan 

innebära problem för vissa leverantörer som är baserade i just USA. Något positivt med just 

Windows Azure gällande lagkraven är att kunderna har möjlighet att välja Europa som 

geografisk plats, där de två datacentren som finns i Europa ligger i Nederländerna och Irland, 

som båda är med i Europeiska Unionen. 

Empirin visade på att de undersökta företagen upplevde det som att man i Windows Azure 

rycktes med i leverantörens uppdateringar av mjukvaran, exempelvis operativsystemet, vare 

sig man vill eller inte. Genomgångarna med leverantör har visat att det är ett val kunderna får 

göra som beställare av tjänsten. Det finns valbarhet till att sköta uppdateringar själv, om de 

väljer en IaaS-lösning. På PaaS-nivå har kunderna aktivt valt att lägga ansvaret för 

uppdateringar på leverantören av tjänsten, då kan kunderna istället fokusera på att utveckla 

och förbättra den tjänst de tänkt lägga i Windows Azure23. 

5.2 Molntjänster kontra lokala tjänster 

De anledningar molntjänstleverantörerna brukar ge för att företag ska införskaffa deras 

molntjänster brukar vara att slippa införskaffa och underhålla en egen datorhall, ett eget 

serverrum som dessutom måste värmas upp och kylas ner24. Därmed kan den yta servrarna 

tidigare tagit upp användas till något annat. 

Leverantörerna säger också att molntjänster är bra eftersom de garanterar att systemen hålls 

uppe procentuellt väldigt stor del av betald tid, exempelvis garanterar Microsoft att Windows 

Azure hålls uppe 99.95% av tiden eftersom de backas upp från tre olika ställen samtidigt. 

Med andra ord, skulle en av de servrar kunderna hyr krascha kan data backas upp från ett 

annat geografiskt läge, om de väljer det. 

  

                                                 

23 Intervju med Kristofer Liljeblad 15/4 2013 

24 Intervju med både Kristofer Liljeblad 15/4 2013 och Patrik Malmquist 18/4 2013 
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Att använda sig av molntjänster har visat sig vara praktiskt då all information och 

programvara är samlat i molnet och allting styrs i princip i webbläsaren. Kunderna betalar 

även för det data som används per timme. Molntjänster har redan tidigare sagts vara bra för 

nystartade företag och mindre bra till större organisationer. Detta har funnits bero på att 

molntjänster ofta inte har lika djupt rotade system och lagring, samt att de ibland kan 

expandera väldigt fort25.  

Men användandet av molntjänster garanterar inte att alla system som besitts ständigt fungerar. 

Eftersom molntjänster baseras på Internet är den största risken att nätet plötsligt slutar fungera 

på en organisation av någon anledning, till exempel att internetuppkopplingen bryts eller att 

det blir ett fel med internetleverantören. Hade detta hänt på en organisation som har sin 

information lokalt skulle detta kunna lösas genom att arbeta offline. Det som även är mindre 

bra med molntjänster är att användaren inte har fysisk kontroll över servrarna eftersom dessa 

inte finns lokalt, om användaren inte väljer att köra en så kallad hybridlösning26, där vissa 

delar hålls lokalt såsom databasen. 

Molntjänster är inte fullständigt felfria, då vissa nackdelar och frågetecken har kunnat ses med 

molntjänster. Dessa nackdelar och frågetecken är till exempel vad som händer om 

internetuppkopplingen skulle brytas. Om exempelvis huvudkabeln till Internet har grävts av 

kan det ta lång tid tills tjänsten kan köras igen. Ett annat scenario är om data försvinner från 

datacentret, exempelvis på grund av säkerhetsbrister, vem har då ansvaret? I andra fall lämpar 

det sig helt enkelt inte att ha molntjänster, om ett företag exempelvis skulle hantera mycket 

känsliga uppgifter. Vi har kunnat se att det återstår vissa frågetecken kring molntjänsterna 

bland de företag som valt att inte gå över till molnet. Varken slutanvändare och leverantörer 

av molntjänsterna har inte svar på alla frågor ännu.   

Givetvis finns det även risker med att ha ett system lokalt. Den största risken här är att hela 

systemet kraschar, till exempel på grund av överhettning av servrarna. Eftersom det i detta fall 

handlar om hårdvarukrasch tar det tid att starta upp en ny server. Denna typ av risk skiljer sig 

i stor omfattning jämfört med att använda sig av molntjänster då dessa servrar inte hålls 

lokalt. Skillnaden mellan dessa två sätt att lagra information på är stor då det baseras på två 

helt olika koncept. Det blir rent ut sagt två olika sätt att arbeta på. 

  

                                                 

25 Intervju med anonymt företag 15/5 2013 

26 Intervju med Patrik Malmquist 18/4 2013 och Mattias Falk 25/4 2013 
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Det vi har märkt är att leverantörerna upplever det som en bra tjänst, men att de har hittat 

vissa frågetecken kring betalningsmodellerna. Till exempel var det fram till nyligen endast 

möjligt att betala med hjälp av kreditkort. Det saknas i vissa fall även en kontroll på var data 

ligger, och några sorts garantier för vad leverantören kan göra med den, om de så skulle vilja 

det. Dessutom finns en osäkerhet för vad som händer om ett företag vill gå bakåt i 

versionshanteringen27.  

  

                                                 

27 Intervju med anonymt företag 15/5 2013 
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6. Slutsats och resultat 

Kapitlet redovisar resultat i denna studie samt besvarar forskningsfrågorna. 

 

6.1 Vilka skillnader finns det med att driva systemen lokalt jämfört med att 

lägga dem i molnet? 

Undersökningen har funnit att många av de delar med molntjänster leverantörerna brukar 

använda som argument för att få företag att införskaffa molntjänster också stämmer ute i 

verkligheten. Skillnaderna mellan lokala tjänster och molntjänster är för slutanvändaren 

kanske inte så uppenbara, eftersom slutanvändaren fortfarande kan välja att ha egen kontroll 

på hur många servrar de har igång. Skillnaden med molntjänster är att företagen mycket 

enklare kan utöka serverkapaciteten, eller minska den om det skulle behövas. 

 

Kostnaden 

Den första och oftast mest uppenbara styrkan med molntjänster som företagen vi intervjuat 

har berättat om, och dessutom leverantörerna gärna visar upp, är att företag och organisationer 

oftast kan tjäna pengar på att använda molntjänster. Servrarna finns då i molnet och företaget 

sparar även plats. Gällande lokala tjänster finns dessa servrar lokalt i ett serverrum. Dessa 

kostar vid inköp och måste vara anpassade för att kunna drivas på högsta belastning hela 

tiden. Detta kan iakttas av användare till molntjänster. Dock är fördelen här att företagen har 

fysisk kontroll över servrarna, vilket användarna av molntjänster inte har.  

 

Skalbarheten 

En stark skillnad som märktes i undersökningen var att de kunder som köpt molntjänster 

upplevt en högre skalbarhet än de upplevde när de hade sina system lokalt. Behöver de till 

exempel extra kapacitet inför julruschen är det enkelt att beställa det utan att behöva köpa nya 

servrar, som kommer behövas om företaget hade servrarna lokalt. De behöver inte heller ringa 

företaget som levererar molntjänsten för att beställa högre kapacitet, det kan göras självmant 

genom att logga in i portalen och välja vilken kapacitet som behövs. När julruschen sedan är 

över kan företaget sänka kapaciteten igen efter normal belastning och på så sätt även spara 

pengar, som nämns i stycket ovan. Detta hade med lokala tjänster varit mycket mer 

omständligt och kostat både mer tid och mer pengar. 
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Ingen installation av programvara på klienter. 

I de fall där en så kallad hybridlösning inte behövs, exempelvis när ett företag måste ha sin 

databas lokalt av olika skäl, kan vi se att företag upplever det väldigt positivt att inte behöva 

tänka på installation av programvara på alla klienter på företaget. Genom att bara kunna logga 

in på en tjänst utan att behöva installera den på klienten har man kraftigt reducerat 

implementationstiden i ett projekt. Men, bryts internetuppkoppling av diverse anledningar får 

företaget problem då internetuppkoppling är ett måste för utveckling av molntjänster. Som 

tidigare nämnt är det inte ett lika stort problem för användare av lokala tjänster. Skulle 

internetuppkopplingen brytas går det enkelt att köra dessa tjänster offline, då tjänsterna har 

installerats på varje enskild dator från början, vid inköp av dessa maskiner. 

6.2 Varför har inte molntjänster vuxit så fort som leverantörerna förväntat 

sig? 

Undersökningen har funnit att det finns anledningar kvar till varför inte alla företag vill eller 

kan gå över till molntjänster, utöver personliga anledningar hos IT-chefer och beslutsfattare. 

Dessa frågor ställer på marknaden upp en osäkerhet som har fått företag att tveka på både 

införandet av fler molntjänster och att över huvud taget skaffa molntjänster. 

 

Internetuppkopplingen 

Den mest sannolika risken som skulle kunna inträffa är att den egna internetuppkopplingen på 

företaget går ner. Då molntjänster är baserade över Internet är nätverksuppkoppling ett måste. 

Det kan ta tid att få igång uppkopplingen och ibland finns inga alternativ för att upprätthålla 

uppkoppling.  

 

Problem med leverantör 

Att man inte vet vad som händer med data om datacentret skulle bli hackat, vad som händer 

med data om leverantören skulle gå i konkurs, eller att de skulle bli uppköpta av ett annat 

företag. Skulle företag istället välja att ha sina servrar lokalt, kan de komma undan 

problematiken som kan uppstå om leverantören skulle gå i konkurs eller bli uppköpt. 

Problemet att kunna få ett intrång till den egna servern kvarstår dock, och företaget bör 
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överlägga om de själva litar på sina egna säkerhetsresurser högre än de kan göra på 

leverantörens dito. 

 

Dynamiska IP-adresser 

Organisationer som endast tillåter trafik från ett fåtal IP-adresser kommer förmodligen få 

problem med just Windows Azure. Eftersom Windows Azure backar upp data från olika 

geografiska platser och inkommande trafik får då informationen ofta olika IP-adresser.   
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de aspekter vi anser vara avgörande för respektive forskningsfråga. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om tidigare forskning.  

 

7.1 Reflektion 

Arbetet med undersökningen har gått ungefär som väntat. Vi har samlat in tillräckligt med 

empiri från intervjuerna och dessutom haft ett rikligt antal respondenter. Det vi skulle ha velat 

förbättra där dock att få fler respondenter som är primärt motstridiga och av olika anledningar 

vägrar införskaffa molntjänster. Vi skulle dessutom velat hitta mer forskning som tar upp 

nackdelarna för att ännu mer kunna styrka att vår forskning och våra forskningsfrågor är 

neutraliserade.  

Att migrera till molnet kan enligt tidigare forskning gynna vissa företag, men dock inte alla. 

Efter att ha granskat fördelar och nackdelar är vi beredda att hålla med om detta. I vissa 

situationer kan det vara svårt att lägga vissa delar av systemen i molnet, till exempel 

databasen. I andra situationer kan det istället vara betydligt enklare av olika anledningar, 

kanske har man inte lika känslig data. Skillnaderna vi har funnit visar på att i de flesta fall 

kommer företagen på ett eller annat sätt tjäna på att gå över till molntjänster. Detta eftersom 

molntjänster erbjuder flexibilitet och snabbhet som lokala tjänster idag inte verkar kunna 

matcha.  

De största och kanske vanligaste anledningarna till att övergå till molntjänster har vi funnit 

vara kostnadsfrågan, flexibiliteten och skalbarhet. Dessutom har vi funnit att snabbhet (eng. 

Agility) är en vanlig anledning som nämns ibland. Köper företag in lokala servrar måste dessa 

först installeras, och sedan måste operativsystem och så kallad middleware installeras. Detta 

tar mycket tid, som kan spenderas på ett bättre sätt för att göra verksamheten starkare. Med 

molntjänster, och för vår del Windows Azure, har vi funnit att det endast tar någon minut att 

sätta upp en virtuell server med Operativsystemet redan installerat på. Detta anser vi vara 

perfekt om ett företag exempelvis skulle vilja testa sin nya produkt i testmiljö innan man 

släpper den. Den engelska termen för detta är ”Agility”. 

Några av anledningarna till att vi inte kunnat finna fler negativa aspekter på molntjänster kan 

bero på urvalet av respondenter. Det kan också bero på att just våra respondenter varit 

övervägande positivt inställda till molntjänster innan de skaffade, eller att de blev positivt 

inställda efter att de skaffat och dessa har för dem fungerat bra. Något vi kunde lagt mer fokus 

på i våra intervjuer skulle hade kunna vara hur det fungerade för dem innan de skaffade 

molntjänsterna. 
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7.2 Vidare forskning 

Vidare forskning i ämnet anser vi bör läggas på att ta fram de faktiska monetära 

kostnadsskillnaderna mellan företag som har molntjänster och företag som väljer att ha sina 

system lokalt. Denna forskningsutformning kan tänkas vara fallstudier, med syfte att få fram 

reella olika fall där det lönar sig med respektive placering, alltså antingen att ha servrar i 

molnet eller att ha dem lokalt. 

Dessutom skulle en vidare forskning kunna vara en undersökning som tar upp ett "före och 

efter"- perspektiv hos företag, med frågan "Blev verksamheten bättre/mer lönsam efter 

införandet av molntjänster?" 
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