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Sammanfattning: 

Vi lever i ett informationssamhälle. Idag hittar vi fakta om vad som helst, var vi än är, genom 

de gigantiska och otroliga resurser som nås via ICT idag. Med ökad teknisk kapacitet har in-

formationsinsamlingen ökat drastiskt i mängd. Hur vi lagrar data är dock mindre diskuterat. 

Det nya skifte som kommit fram i datalagring är en flytt från lokalt förvaltade servrar till lag-

ring i molnet. Molntjänster är ett idag allmänt känt begrepp inom IT-branschen, men för att få 

så mycket uppmärksamhet är termen väldigt vag. Uppsatsen syftar till att reflektera kring mol-

nets innebörd samt utreda om molnet lämpas för datalagring. Studien fastställer vilken af-

färsnytta en organisation kan utvinna av datalagring i molnet samt om de problem som finns 

det datalagring idag kan lösas genom att flytta lagringen till molnet. De problem som kommer 

med den ökade datamängden i informationssamhället samt de lagringstekniker i form av serv-

rar som används idag, presenteras. Teoretiska definitioner av molnet framställs samt hur dessa 

definitioner skiljer sig från användares synsätt. Resultatet som presenteras ger en definition av 

hur molntjänster kan användas av organisationer för att lagra data samt vad organisationer kan 

utvinna av detta.  

Nyckelord: datalagring, server, virtuell server, information, informationssamhället, molnet, 

molntjänster, datalagring i molnet.  

 

 

Abstract: 

Today’s information society brings big changes in how we gather information. During the last 

couple of years the amount of information we store has increased substantially. Techniques for 

gathering information develops fast, but the way we store information stays the same. This 

study looks in to cloud computing and if storing data in the cloud is a good alternative to local 

storage. The definition of cloud computing is vague, and this study attempts to give an account 

for what cloud computing is through theories and user definitions. Problems with the amount 

of increased data, and server techniques we use today are presented. The study confirms busi-

ness advantages with storing data in the cloud and give clearance to that the cloud is working 

alternative to local storage.  

Key words: storage, server, virtual server, cloud computing, the cloud, cloud services, infor-

mation society.  

 

  



 
 

Förord 

 

Denna c-uppsats markerar slutet av Johanna Malm och Sofia Edholms tre års studier på kandi-

datprogrammet inom systemvetenskap vid Uppsala Universitet.  

Arbetet har utförts i närhet med ett flertal organisationer och företag som bidragit med olika 

synsätt och perspektiv på de fenomen som ligger till grund för denna studie. Det är med deras 

hjälp som detta resultat har kunnat produceras och de ska ha ett stort tack! 

Utöver detta vill vi också ödmjukt erkänna att det presenterade resultatet säkerligen hade varit 

betydligt sämre utan vår mycket tillmötesgående samt glade handledare Fredrik Bengtsson vid 

institutionen för informatik & media vid Uppsala Universitet! Tack! 
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1. Introduktion 
 

I dagens informationssamhälle ökar datamängden och med det kraven på datahantering. Den 

mängd data som skapas löpande idag gör effektiv datalagring och backup en utmaning av 

högsta rang (Edwards, Jackson, Bowker & Knobel. 2007). Ett exempel är hur en vanlig tågvagn 

fungerar. Idag har tågvagnar hundratals sensorer som håller koll på, samt alstrar, data om till 

exempel geografisk plats och data för logistik (Zikopoulos & Eaton 2011). Ett annat exempel 

som illustrerar hur datamängden i samhället ökar är att det varje minut laddas upp hundra tim-

mar av film på Youtube (Youtube, 2013). 

Denna studie kommer att behandla ämnet datalagring och hur olika sätt att lagra data kan på-

verka affärsnyttan för företag. Arbetet kommer att presentera alternativen att lagra data på serv-

rar i två olika kontexter, lokalt och i molnet. Lokalt förvaltade servrar står i en hall hos företa-

get. De äger och sköter om servrarna. Servrar i molnet står i gigantiska hallar som kan finnas 

var som helst. De ägs och sköts om av ett företag som säljer servrarnas kapacitet som en tjänst. 

Vi undersöker om ett byte av kontext (från lokala servrar till servrar i molnet) istället för ny 

hårdvaruteknik kan bidra till affärsnytta samt om molnet presenterar en lämplig lösning till de 

datalagringsproblem som upplevs idag. 

Idag sker ett generationsskifte mellan lokalt förvaltade servrar och servrar i molnet. Skiftet 

innebär en förändring i vilka krav som ställs på en server. En lokalt förvaltad lösning tillfreds-

ställer inte längre de krav som finns idag orsakade av den ökade datamängden. Dessa krav är 

ett resultat av informationssamhällets snabba utveckling (Liu, 2013). 

Molnet innebär många teoretiska fördelar (Mell & Grace, 2013), och flertalet berör datalagring 

(Liu, 2013). Vi vill besvara frågor som berör om affärsnytta utvinns för användare genom att 

lagra data i molnet istället för i lokala lösningar. Vi undersöker om molnet är en  

tillfredsställande lösning för den ökande datamängd som påverkar datalagring lokalt idag.  

 

 

1.1  Bakgrund 
 

Utvecklingen av hur information sprids och används har flertalet gånger förändrat vårt sam-

hälle. Inte minst under de senaste decennierna då IT samt den digitala informationen har  

förändrat världen och informationssamhället har växt fram. Trots ständig utveckling var tekni-

ken länge den hämmande faktorn, men med massiva framsteg på 2000-talet har informations-

samhället blomstrat (Rayward, 2014). 

För cirka tio år sedan, skedde ett föregående generationsskifte till det vi upplever idag, i hur 

data lagras. Virtuella servrar trädde fram och ersatte de fysiska servrarna (Dunn, 2006).  

Skillnaden på en fysisk och en virtualiserad server är att den virtualiserade är en fysisk server 

innehållande en mjukvara som effektiviserar resursutnyttjandet av servern. Mjukvaran gestaltar 

en server och flera virtuella servrar körs på en fysisk server vilket leder till det effektiviserade 
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resursutnyttjandet. Virtualiseringsprocessen innebär att man abstraherar applikationer och dess 

underliggande komponenter från hårdvaran. Detta innebär att det logiska separeras från det 

fysiska (Kusnetzky, 2011). I Figur 1 nedan illustreras de olika strukturerna. Idag sker samma 

sak, den här gången ersätter molntjänster de lokalt förvaltade virtuella servrarna.  

 

 

Med mängden data som produceras idag tillkommer nya förutsättningar för hur vi hanterar det, 

mer plats behövs. Datalagrings- och serverteknik utvecklas inte i närheten av samma takt som 

datainsamlingstekniken (Danielsson, 2014, maj). Företag tvingas därför att hitta andra 

 lösningar på effektiv datalagring.  

Förändringen i hur vi genererar och sparar data gör molntjänster till ett bra alternativ för data-

lagring. Molnet är ett begrepp som inte är djupt rotat i den akademiska världen. Det är istället 

en term skapad av försäljnings-branschen, vilket gör den vag (Carr 2008, refererad i Roos 

2010). Samtidigt hör vi begreppet överallt och inom olika förgreningar i IT-världen (Velte, 

Velte & Elsenpeter, 2009). Betydelsen av benämningen molnet utreds noggrant i kapitlet Teori, 

men kan kort sammanfattas som en resurs som inte finns lokalt hos ett företag. Resursen består 

av servrar som hanteras av en tjänsteleverantör. Servrarna har samma funktion som lokalt för-

valtade servrar men sammanhanget är annorlunda då du inte äger och förvaltar servrarna själv.  

 

 

1.2  Problemformulering 

  
Med informationssamhället som bakomliggande drivande faktor krävs idag ett nytt sätt att 

tänka kring datalagring. Det är lättare att spara data, data genereras med en ny hastighet och 

datalagringslösningar som erbjuds idag uppfattas som alltför icke flexibelt (Goldworm & Ska-

marock, 2007).  

Problemet som formuleras i denna uppsats är att många företag idag inte anser att det bidrar 

med någon nytta att förvalta sina egna servrar och datahallar (Liu, 2013). Det blir allt svårare 

Figur 1; Beskrivning av fysisk samt virtualiserad serverstruktur 
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för organisationer att hantera dagens data- och informationskrav och nya lösningar för lagring 

krävs.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Studien syftar till att utreda begreppet molnet samt fastställa om det utvinns affärsnytta genom 

att lagra data i molnet istället för lokalt. En inblick i tidigare lösningar inom datalagring ges 

samt en reflektion kring alternativ till dagens lösningar.  

Ett flertal företag och organisationer har intervjuats och vi syftar till att ge en bild av de krav 

samt behov inom lagring som användare i olika verksamhetsområden har. Intentionen är att 

presentera på vilket sätt tekniken idag tillfredsställer, eller är otillräcklig för de behov som finns 

för datalagring. Vidare ska studien redogöra för om samma teknik i en molntjänst blir tillräcklig 

för att tillfredsställa användarnas behov. Förhoppningen är att denna uppsats ska kunna bidra 

med information om det generationsskifte inom datalagring som vi befinner oss i. Generations-

skiftet vi hänvisar till är det mellan lagring på lokalt förvaltade servrar och servrar i molnet. 

(Liu, 2013). 

De frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats är: 

 

 Hur definieras en molntjänst? 

 

 Hur kan skiftet från lokalt lagrad data till datalagring i molnet, utan att byta 

hårdvaruteknik, bidra till affärsnytta? 

 

 Hur kan de problem som finns med datalagring idag lösas genom att använda 

molntjänster? 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Flera av världens största IT-leverantörer (såsom Google1, Amazon2 och Microsoft3) erbjuder 

molntjänster. Vi har valt att avgränsa oss till att studera endast en av dessa då det ger oss en 

djupare kunskap om tjänsten, och då även en bättre förståelse för problemen.  

                                                           
1 http://www.google.com/about/ 
2 http://www.amazon.com/ 
3 http://www.microsoft.com/ 
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Vi har avgränsat oss till att studera Microsoft Azure. Anledningen till detta är att det är den 

huvudsakliga molntjänst som våra respondenter använder. Andra molntjänster förekommer i 

viss utsträckning hos våra respondenter men levereras då av mindre etablerade molnleverantö-

rer. Alla respondenter använder Microsoft som molntjänstleverantör på ett eller annat sätt. 

Vi har också gjort en teknisk avgränsning. Tekniker beskrivs på generell nivå då djup teknisk 

specifikation inte tillför ytterligare förståelse för ämnet för läsaren. I enlighet med detta kom-

mer studien att behandla lagringstekniker på en övergripande nivå, tekniska detaljer kommer 

att förklaras närmare där det finns ett behov men kommer inte att vara generellt fokus. 

 

 

1.5  Målgrupp 
 

Den målgrupp som denna studie vänder sig till är de verksamheter som idag upplever pro-

blem med sin nuvarande datalagring. De ska utifrån denna studie kunna ta ett beslut om lag-

ring i molnet skulle kunna gynna deras verksamhet.  

 

 

1.6 Disposition 
 

I kapitel 2 kommer vi att presentera de tillvägagångssätt som legat till grund för denna uppsats. 

Vi beskriver strategier, insamlingsmetoder och analyser genomförda utifrån en interpretivistisk 

ansats. 

I kapitel 3 redovisas bakomliggande vetenskapliga teorier till begrepp som ligger till grund för 

denna uppsats. Här försöker vi ge en klar bild av tidigare men också våra egna definitioner av 

begrepp som används genom hela uppsatsen. 

I kapitel 4 presenteras respondenterna från vår datainsamling samt deras syn på viktiga termer. 

Empirin beskrivs och sammanställs. 

I kapitel 5 kommer det att presenteras en analys utifrån den teori och empiri som redovisas i 

tidigare kapitel. 

I Kapitel 6 presenteras en reflektion och en slutsats baserad på kapitel tre, fyra och fem och 

ett resultat påvisas.  
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2. Metod 
 

Det här stycket syftar till att beskriva forskningsprocessen som ligger till grund för studien. 

Nedan presenteras vilka forskningsansatser som används i studien, vilka strategiska processer 

som ligger till grund för metodiken, samt hur information samlas in och analyseras.  

 

 

2.1  Forskningsansats 
 

I denna del av studien kommer den filosofiska forskningsansats som ligger som grund för 

våra metodval att presenteras. Den ger en insyn i det huvudsakliga mönster som används. 

 

 

2.1.1 Interpretativt paradigm 

 

Underliggande paradigm för uppsatsen är interpretivism. Detta val har gjorts då inter-

pretivismen är ett tolkande synsätt och syftar till att studera ett socialt sammanhang i dess  

naturliga miljö samt identifiera, utforska och förklara faktorer i dessa miljöer (Oates, 2006). 

Enligt Klenke (2008) har interpretivismen följande synsätt: 

 Människor är inte mekaniska och omfamnar flera olika verkligheter som skall förstås i 

kontext. 

 Den sociala världen kan inte förklaras utan att undersöka hur människor använder 

språk, symboler och mening för att konstruera social praktik. 

 Ingen social förklaring är komplett om det inte adekvat beskriver rollen av mening i 

mänskliga handlingar. 

Med detta förutsätter interpretivismen att kunskap och mening är byggda på tolkningar som 

individen gör (Klenke, 2008). I ett interpretivistiskt synsätt finns inte en universell lösning, 

utan ett flertal subjektiva verkligheter. Det finns risk att våra egna erfarenheter och synsätt 

påverkar processen och analysen som genomförs är oftast kvalitativ (Oates, 2006).  

Enligt Oates (2006) går interpretivismen hand i hand med kvalitativa metoder. I denna studie 

genomförs en kvalitativ studie som beskrivs mer utförligt längre ner i detta kapitel. Detta stöder 

ytterligare valet av interpretivismen som paradigm. Studien syftar till att studera hur organisat-

ioner lagrar data samt identifiera problem med dagens lösning, utforska potentiella lösningar 

på de problemen och förklara varför dessa lösningar är ett alternativ. På angivet forskningspro-

blem finns ingen universell lösning då organisationers förutsättningar påverkar hur lagring görs 

effektivt. 

Inom interpretivismen är det allmänt vedertaget att forskarna inte är neutrala eller objektiva. 

Egna antaganden, övertygelser, värderingar och handlingar kommer oundvikligen att forma 

forskningsprocessen och påverka resultatet (Oates, 2006). Det är viktigt att vara medveten om 
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att den ansats vi valt kan färga vår forskning och vårt resultat då egna erfarenheter och åsikter 

är svåra att bortse från. Detta är någonting som bör beaktas under hela processen och arbetets 

gång.  

Det är också viktigt för läsaren att ha författarnas eventuella påverkan på resultatet, eller på 

den empiri som presenteras, i åtanke.  

 

 

2.2  Forskningsstrategi 
 

Vid genomförandet av denna studie finns två potentiella strategier. Fallstudier eller små N-

studier (Jacobsen, 2002). Fallstudier syftar till att undersöka en speciell enhet, som till exempel 

ett företag, och inte en förekomst eller ett fenomen. Då vår studie syftar till att studera hur 

lagring ser ut i olika verksamheter, inte i en enskild situation, har fallstudier valts bort. Enligt 

Jacobsen passar små N-studier bäst när vi vill ha så mycket nyanser som möjligt – när vi vill 

belysa flest tänkbara sidor – av ett fenomen. Av denna anledning har vi i denna studie valt att 

använda oss av små N-studier vid insamlandet av data.  

N kommer från engelskans numbers och forskningsstrategin går ut på att ett litet antal enheter 

studeras. Detta innebär att en överskådlig mängd enheter väljs ut, vilket gör det möjligt för oss 

att gå på djupet med varje enskild enhet. Enheterna plockas oftast ut från olika kontexter, vilket 

ger studien en rik beskrivning av ett speciellt fenomen (Jacobsen, 2002). Detta passar studien 

då den inte går ut på att beskriva en specifik situation eller plats, utan syftar till att utreda hur 

ett välkänt fenomen fungerar i annorlunda kontext. Det fenomen som vi tittar på är datalagring 

och den annorlunda kontexten är molnet.  

Små N-studier är mest lämpligt när vi vill ha en beskrivning av ett och samma fenomen i olika 

situationer från olika sammanhang (Jacobsen, 2002), i vårt fall olika verksamheter. Detta görs 

i studien genom att ta enheter från olika sektorer och i dessa undersöka fenomenet datalagring. 

Därmed fås en bredare uppfattning om datalagringsfenomenet. Enheter från offentlig sektor, 

icke IT-relaterade företag, IT-relaterade företag samt molnleverantörs-företag, har valts.  

 

2.3 Kritik mot forskningsstrategin 
 

Små N-studier ska inte förväxlas med fallstudier då metoderna skiljer sig åt. Det går dock att 

tänka sig att viss kritik riktad mot fallstudier även går att rikta mot de små N-studierna. De små 

N-studier vi har genomförts har utförts inom olika organisationer men inom samma ämne. 

Denscombe (1998) menar att frågor som man kan komma att få besvara vid fallstudier kan vara 

exempelvis: 

·         Hur representativt är fallet? 

·         Finns det inte en risk att även om resultatet blir intressant, att resultatet ändå är unikt för 

organisationens förhållanden? 
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·         Hur kan man generalisera resultatet? 

Dessa frågor är högst relevanta när det kommer till fallstudier. Vi har emellertid tidigare  

argumenterat för valet mellan fallstudier och små N-studier där fallstudier valts bort. Det som 

dock känns ytterst relevant för vår studie är frågan om ett generaliserbart resultat. Då de små 

N-studierna genomförts på olika företag inom olika sektorer och branscher anser vi att studiens 

generaliserbarhet ändå är god. Det som är viktigt i denna uppsats är avgränsningen till Win-

dows Azure. Som vi nämnt innan behandlar vi enbart Windows Azure som molnlösning vilket 

definitivt påverkar generalisbarheten av vårt resultat. 

 

 

2.4 Datainsamlingsmetodik 

 

Teoretisk datainsamling 

Den teoretiska datainsamling som genomförts har legat till grund för bakgrundsteorin samt 

definitioner av termer som anses viktiga för uppsatsens syfte. Insamlingen av teori har huvud-

sakligen skett genom sökningar på internet som genererat relevanta artiklar och hemsidor 

kring ämnet. Även böcker och tidskrifter har använts. 

Intervjuer 

Intervjuer ligger som grund för den empiriska datainsamlingen. Detta val baseras på djupet vi 

vill åt i vår förståelse. På samma grunder använder vi oss av semi-strukturerade intervjuer. 

Intervjuerna följer en övergripande gemensam struktur, men ser mycket olika ut då vi i viss 

utsträckning anpassar frågor till den intervjuade samt lämnar mycket öppet för diskussion. Om-

råden och samtalsämnesförslag skrivs upp tillsammans med övergripande frågor, men inter-

vjusituationen avgör hur och när frågor ställs för att skapa ett flöde i konversationen. Detta ger 

utrymme för personen som intervjuas att ta upp aspekter som inte påtänkts av intervjuarna 

(Oates, 2006). Då studien syftar till att identifiera, utforska och förklara beskrivet forsknings-

problem, och då vi anser att den intervjuade besitter djupare kunskap än vi, menar vi att detta 

är ett lämpligt tillvägagångssätt för datainsamling till studien.  

Intervjuerna kommer att ske inom de små N-studierna. De intervjuande kommer från olika 

typer av organisationer, både inom privat och offentlig sektor. Detta för att, i enlighet med 

Jacobsens (2002) definition av små N-studier, få en bättre förståelse för studerade begrepp, 

vilket studien hävdas få då olika kontexter har olika förutsättningar. 

 

 

2.5 Val av respondenter 
 

Valda respondenter kommer från olika bakgrunder och olika verksamhetsområden, men har 

gemensamt att de alla har haft en lång karriär inom IT och därför har djup förståelse för bran-

schen samt genomgått skiften av arbetssätt framtvingat av teknikens utveckling. Idag använder 

de olika tekniker och lagrar data på olika sätt. De ser olika för- och nackdelar med molnlagring, 

men gör alla en migration till molnet vilket gör dem relevanta för studien. 
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Respondenterna delas in i två grupper, brukare och experter. Brukare jobbar med IT inom of-

fentlig- eller privat sektor. Valda företag finns inom både IT-branschen och i andra branscher 

för att få variation på verksamhetsprocesser och behov. Experter jobbar med tekniker som vi 

syftar till att forska om, relevanta för de problem vi avser att utforska.  

Vi har valt att begränsa antalet respondenter och se närmare på varje verksamhetsprocess då 

studien syftar till att beskriva problem djupgående, och vi annars är rädda för att insikten blir 

för översiktlig.  

 

 

2.5.1 Urval 

 

Urvalet som beskrivs ovan är i enlighet med ett ändamålsenligt urval då valet av enheter har 

gjorts medvetet. Vi har valt enheter som befinner sig i det datalagringsskifte vi undersöker. 

Detta för att få ut så värdefull data som möjligt. 

 

 

2.6 Metodik för dataanalys 
 

Dataanalysen kommer att vara kvalitativ då empirisk data i studien samlas in i kvalitativ form 

genom intervjuer för att komma åt ett djup, samt att det inte kommer att finnas en stor och bred 

mängd data, som objektivt kan grupperas, läsas av eller appliceras statistiskt. 

Intervjuerna kommer att transkriberas för att hålla allt insamlat material i gemensam form 

(Oates, 2006). Då analysen är kvalitativ är det viktigt att vi försöker att bibehålla ett objektivt 

synsätt vid tolkandet av insamlad data. Då Microsoft Azure är den enda molntjänst som kom-

mer att analyseras, är vi medvetna om att forskningsresultatet kan påverkas därefter. 

Vi började med att läsa igenom all insamlad data för att få en helhetssyn över empirisk data. 

När insamlad data sammanställts kommer det att delas in i klasser: data som inte tycks ha någon 

relevant koppling till vårt övergripande syfte, data som tillhandahåller generell beskrivande 

information som behövs vid förklarandet av termer, och data som verkar ytterst relevant för 

våra forskningsfrågor (Oates, 2006). 

Övervägande del av transkriberad data hamnade i de två sistnämnda kategorierna. I vissa fall 

kunde utsvävningar från frågor, då våra intervjuer var semi-strukturerade, klassas som irrele-

vanta. Konkreta svar på ställda frågor var dock så gott som alltid till nytta för studiens gene-

rella syfte eller direkt för frågeställningen.  
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3. Teori 
 

I detta kapitel förklaras de begrepp som har anknytning till datalagring genom tidigare forsk-

ning. Huvudsakliga termer som tas upp är information och lagring, serverns historia och mol-

net. Kapitlet syftar till att ge läsaren en bra grund inför empirikapitlet som följer. 

 

 

3.1 Information och lagring 

 

Nedan beskrivs ett historiskt perspektiv kring människan och information samt informations-

samhällets framfart. Informationens utveckling skildras och sambandet mellan information 

och lagring karaktäriseras. 

 

 

3.1.1 Information 

 

Information kan i generell form beskrivas som fakta som du lär dig om någon eller någonting. 

I tekniska sammanhang beskrivs det dock bättre som data bearbetad, lagrad samt transfererad 

med en dator. Data kan vidare definieras som ting känt som fakta, vilket utgör en bas för reso-

nerande och beräkningar (A dictionary of the internet, 2009).  

Information är en grundsten för det samhälle vi lever i idag (Webster, 2007) och båda definit-

ioner av information, beskrivna ovan, är relevanta för studien. Fokus läggs dock på information 

i dess tekniska sammanhang, vilket är det sammanhang som ligger till grund för det framväxta 

informationssamhället.  

 

 

3.1.2 Informationssamhället 

 

Diskussioner om att vi är på väg in i ett nytt samhälle har pågått i decennier. Det pratas om att 

vi lever i ett informationssamhälle. Webster (2007) beskriver informationssamhället som defi-

nierbart utifrån fem grunder: tekniskt, ekonomiskt, yrkesmässigt, rumsligt samt kulturellt. Den 

mest självklara definitionen är den förstnämnda, och teknologi är den tydligaste indikatorn på 

att vi lever i ett nytt samhälle (Webster, 2007). 

Två faser då ny teknologi har haft så stor konsekvens att det har framkallats förändringar i 

samhället kan identifieras (Webster, 2007).  

Den första fasen 

Den första av de två faserna ägde rum i skiftet mellan 70- och 80-talet, och beskrivs bäst med 

Alvin Tofflers välkända koncept ”tredje vågen” (1980). Toffler beskrev samhällets tekniska 

utveckling med en metafor. Han menade att tre ”vågor” av teknisk innovation har sköljt över 

och format vårt samhälle. Den första vågen var den agrikulturella, den andra vågen var den 
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industriella, och den tredje, informationssamhället (Webster, 2007; Lyon 2013). Toffler myn-

tade i sin publikation The third wave (1980) för första gången begreppet informationssam-

hälle i konkret kontext (Lyon, 2013). 

Fasen, eller revolutionen som den också kallas, grundades i utvecklingen av micro-elektronik. 

1971 utvecklades den första micro-processorn, alltså en dator på ett chip, vilket revolutionerade 

på elektronikvärlden. Det blev allt lättare att lagra större mängder och processorerna blev 

snabbare och mer kraftfulla. Chipen fortsatte att utvecklas under kommande år och med det 

ökade prestandan kraftigt (Castells, 2010). Första steget i informationssamhällets framväxt ba-

seras alltså på teknisk utveckling.  

Den andra fasen 

Den andra fasen uppkom på 90-talet, då ett nytt sätt att kommunicera förändrade samhället 

(Webster, 2007; Castells, 2009). Ett skifte gick från fristående datorer till sammankopplade 

informationsflödande datorer (Castells, 2010). Detta innebär ett skifte från datorer som isole-

rade maskiner som inte kunde kommunicera med varandra till ett sammankopplat nätverk av 

maskiner med kommunikationsmöjligheter. 

Information and Communication Technologies, ICT, växte fram. Kommunikationsmedel som 

e-mail, data- och textkommunikation började användas (Webster, 2007), men framför allt ledde 

internet till ett stort informationstekniskt skifte (Castells, 2010).  

Nätverk av datorer växte fram som kommunicerade med mer eller mindre standardiserade pro-

tokoll. Processorkraft och applikationer och lagrad data fanns i form av servrar i själva nätver-

ket i stället för lokalt på en dator. Denna utveckling möjliggjorde för nätverk att bli effektiva 

informationsflödande system (Castells, 2010).  

Utvecklingen har fortsatt och flera nya banbrytande tekniker och kommunikationssätt har för-

ändrat samhället om igen, som till exempel sociala medier och web 2.0 (Ett samlingsbegrepp 

för nästa generation av webtjänster och affärsmodeller på webben) och sättet vi samlar och 

använder information (Fuchs et al. 2013; Liu, 2013). Informationssamhället utvecklas i en 

uppåt-kurva av teknisk och kommunikativ tillväxt som inte ser ut att stanna upp inom en snar 

framtid. 

 

 

3.1.3 Lagring   

 

Vi behöver lagra information av två huvudsakliga anledningar; för att på ett pålitligt sätt bevara 

data och information för användning när det behövs, och för att sprida eller kommunicera in-

formation och kunskap till andra. Nästan all information som människor förvärvade under de 

första 500 000 åren av vandrande har försvunnit. Det är mer än 99 procent av människans 

historia som gått förlorad på grund av att den primitiva mänskligheten inte hade någon effektiv 

metod att lagra och bevara information (Stockwell,2001). Idag kan vi lagra vilken information 

som helst i teknisk form som data på hårddiskar som finns i en server eller dator (Piramanaya-
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gam, 2011). Stockwell (2001) skriver att vi idag är så vana att söka efter information på exem-

pelvis internet att det är svårt att tänka sig en värld där barn växte upp och bara kunde lära sig 

det deras föräldrar och andra vuxna förde vidare till dem. 

En värld utan lagring av information och data är som en mänsklighet utan minne skriver 

Khurshudov (2001). Tack vare olika lagringsmetoder som utvecklats under de senaste 22 000 

åren är det möjligt att dokumentera vår historia, att lära från varandras erfarenheter och skapa 

världen så som den ser ut idag. Den första tryckta boken manifesterade en början på en ny era 

inom lagring av information och data. Tryckkonsten hade inte haft någon konkurrens inom 

lagring förrän ganska nyligen då ny elektronisk, papperslös lagring ställdes till förfogande. 

(Kurshudov,2001) 

 

Khursudov (2001) menar att framtiden inom datoranvändning hänger på hur väl vi kan hantera 

och lagra de enorma informationsmängderna som genereras av informationssamhället idag och 

enligt Liu (2013) finns det ett ökande behov för att lagra dessa stora mängder data. På grund 

av den utveckling som finns i dagens informationssamhälle med genererandet av stora data-

mängder som följd menar Liu (2013) att detta driver företag ut i molnet.  

 

 

3.2. Molnet 
 

Molnet är ett ständigt växande begrepp inom IT-världen som används flitigt. Vad begreppet 

faktiskt innebär har spridda tolkningar. En vardaglig syn är att molnet, eller en ”molntjänst”, 

är en IT-lösning som nås via Internet, vilket betyder att användaren inte har tjänsten lokalt på 

sin dator eller server. Detta är dock mycket förenklat, och i somliga fall felaktigt. Termen mol-

net beskrivs som en abstraktion av web-baserade datorer, resurser och tjänster som systemut-

vecklare kan utnyttja för att implementera komplexa web-baserade system. (Jamsa, 2013). 

Ett mer komplett synsätt ur ett användarperspektiv grundas i teorin att en molntjänst är en skal-

bar och flexibel tjänst som inte kräver förskottsinvesteringar samt där du inte betalar för onödig 

kapacitet (Antolopoulos & Gillam 2010; Babar & Chauhan 2011). Med skalbar menas att tjäns-

ten inte har en permanent storlek. Som köpare av tjänsten kan du skala upp eller ner utrymmet 

du använder när som helst och för vilken tidsperiod du vill. Flexibiliteten hänvisar bland annat 

till att du har åtkomst till ditt data från vilken geografisk plats eller fysisk enhet som helst.  

 

 

3.2.1 Typer av moln  

 

Enligt Jamsa (2013) erbjuder molnbaserade applikationer en stor bredd av lösningar till en väldigt stor 

grupp av användare. Många människor refererar till molnet i termer av dess distributions- och ser-

vicemodeller. The National Institute of Standards and Technology’s, NIST, specificerar defi-

nitionen av molnet men även dess service- och distributionsmodeller. En distributionsmodell 

specificerar hur resurser inom molnet delas (Jamsa, 2013) och modellerna presenteras nedan 

(Mell & Grace, 2011): 
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Private Cloud: En ensam organisation med ett flertal brukare använder moln-infrastrukturen. 

Infrastrukturen ägs av organisationen, en tredje part eller en kombination av dessa. Fysiskt kan 

infrastrukturen befinna sig lokalt eller på annan plats. 

Community Cloud: Moln-infrastrukturen används av en specifik intressent-grupp. Det kan t.ex. 

vara ett flertal organisationer som har gemensamma intressen, som till exempel SLU (Sveriges 

lantbruksuniversitet) och UU (Uppsala universitet), som delar studentportalen pingpong (In-

tervju med SLU:s IT-chef, 2014). Infrastrukturen ägs av en eller fler av organisationerna eller 

en tredje part. Infrastrukturen kan befinna sig lokalt eller på annan plats.  

Public Cloud: Användning av moln-infrastrukturen är öppen för allmänheten. Den ägs och 

förvaltas av ett företag, en akademi, en offentlig sektor eller en kombination av dessa, och 

befinner sig fysiskt hos leverantören.  

Hybrid Cloud: En kombination av två eller fler av ovan angivna installationsmodeller.  

Ett moln kan interagera med en klient (användarens kommunikationspunkt i ett nätverk, exem-

pelvis en laptop) på ett flertal olika sätt, genom kapaciteter som kallas tjänster. Över nätet finns 

det tre större typer, eller modeller, av tjänster som har framkommit. Dessa är molnets service-

modeller och de förklaras nedan (Jamsa, 2013):  

Software as a service (SaaS): en komplett mjukvaruapplikation med ett användargränssnitt. En 

SaaS-lösning är web-levererat innehåll som användare tar del av via en browser vilket gör dessa 

lösningar lätta att integrera då enbart en browser behövs.  

Platform as a service (PaaS): En plattform i vilken användare kan installera sina applikationer. 

En PaaS-lösning inkluderar hårdvara, operativsystem, utvecklingsverktyg och administrativa 

verktyg. Hårdvaran och mjukvaran som erbjuds i en PaaS-lösning hanteras av plattformsleve-

rantören vilket innebär att utvecklaren inte behöver oroa sig över utförande av hårdvara eller 

uppdateringar i mjukvaran. 

Infrastructure as a service (IaaS): Står för maskiner, lagring och nätverksresurser som utveck-

lare kan hantera genom att installera sina egna operativsystem, applikationer och supportresur-

ser. Denna modell står alltså för ett virtuellt datacenter i molnet och tillhandahåller servrar, 

fysiska och virtuella, lagring och mer. Eftersom användare av denna lösning behöver imple-

mentera både hårdvara och mjukvara behöver dessa såklart även hanteras och skötas. 

Figur 2 nedan illustrerar dessa tjänstemodeller.  
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Figur 2; Exemplifiering av de olika servicemodellerna. Källa: Windows Azure Training Kit 2011 

 

Vår definition av molnet skiljer sig något, men baseras på beskrivna teorier. Vi ser i enlighet 

med dessa teorier en molntjänst som en skalbar och flexibel tjänst som kan användas privat, av 

en intressent-grupp eller publikt. Teorierna saknar dock en tydlig avgränsning av hur data lag-

ras i molntjänster. För att en tjänst ska kallas molntjänst i denna studie, krävs att data lagras på 

ett sätt så att det inte går att specificera med precision var särskild information ligger. Lagring 

sker i stora serverhallar med ett hav av servrar och i många fall är även den exakta geografiska 

platsen okänd.  

3.2.2 Affärsnytta i molnet 

Molnet har fått uppmärksamhet som en viktig plattform för mjukvara då den medför fördelar 

som flexibelt användande och låga driftskostnader jämfört med att driva egna datacenter. En 

stor fördel med att använda molnet i stället för lokal förvaltning är de ekonomiska fördelaktig-

heter som tillkommer då utgifter som hårdvara, el, installationskostnader och administrativt 

stöd, blir cirka fem gånger billigare. Ekonomiska fördelar återfinns även i flexibilitet genom 

att företag slipper inhandla ett överpresterande system, utan i stället skalbart kan utvidga pre-

standan när företagets behov ökar (Tran, Keung & Liu, 2011).  

Aspekter som höjer kvalitéten på företags verksamhet argumenteras av Tran et al. (2011), bidra 

till affärsnytta. Exempel är upptid, som oftast kan garanteras var mycket högre i en molntjänst. 

Skalbarhet, som beskrivet ovan kan sänka kostnader samt effektivisera verksamheter, samt re-

ducerade förvaltningskostnader som är en effekt av ovan nämnda aspekter (Tran et al. 2011). 
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3.3. Serverteknologi 

 

Detta kapitel kommer att redogöra för vad en server är och hur den fungerar. Vi belyser pro-

blemet med att definiera en server och vad detta beror på. I övrigt presenteras serverteknikens 

utveckling vilket är av betydelse för studien då det är en viktig del i datalagringens historia. 

 

3.3.1 Vad är en server? 

 

”A server is a computer on a network that provides a re-

source that can be used by any authorized client-station” 

 

BCS glossary of computing and ICT (2013) 

 

Definitionen av en server är inte självklar. Beroende på vem som uttrycker definitionen så kan 

en server vara en fysisk dator (BCS glossary of computing and ICT, 2013), eller en kombi-

nation av en dator och programvaran som körs på datorn (A dictionary of the internet, 2009; 

Paginas IT-ordbok, 2006). Dessa definitioner skiljer sig något åt då den första menar att en 

server endast är en dator. Den senare menar istället att en server måste bestå av mjukvara 

utöver den fysiska datorn för att det ska få gå under benämningen server. Enligt Webopedia 

(2013), ett uppslagsverk skrivet av ett professionellt IT-team, är en server en dator eller en 

enhet i ett nätverk som hanterar nätverksresurser och servrar är ofta dedikerade, vilket innebär 

att de inte utför några andra arbetsuppgifter vid sidan av sina serveruppgifter. 

En något klarare bild tar form efter dessa tre definitioner men någon odiskutabel definition av 

en server är svår att ge. Definitionen av en server som kommer att användas i denna studie 

kommer att vara av den mer generella definitionen av en server som presenteras av BCS glos-

sary of computing and ICT. Nämligen att en server är en dator på ett nätverk som förser alla 

auktoriserade klienter på ett nätverk med resurser. Resurserna som servern tillhandahåller kan 

vara en plats att lagra data, en server som hanterar mail, men även andra användningsområden 

som uttrycks av oss och våra respondenter. I denna studie görs det även en distinktion mellan 

lokala servrar och molnservrar. Lokala servrar är servrar som finns på plats hos brukarna me-

dan molnservrar återfinns någon annanstans rent geografiskt.  

 

 

3.3.2 Övergången till virtuella servrar och vidare ut i molnet 

 

Redan för åtta år sedan skriver Dunn (2006) att IT-chefer finner det svårt att hitta plats för 

ytterligare fysiska servrar, att elkostnader blir för höga och att det är svårt att hantera och sköta 

om servermiljön. Utöver detta är det också svårt att ha stöd för äldre hårdvaror; de fysiska 

bitarna av en dator, och tillhörande mjukvaror; icke-fysiska program som körs på datorn, på de 

servrar man har. Lösningen blev att företag började använda strömsnåla dubbla och flerkärniga 
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processorer samt bladservrar (servrar med fysiska mått som optimerats med tanke på bästa 

utnyttjande av tillgänglig yta) för att öka resursutnyttjandet på sina servrar (Dunn, 2006). 

Bladservrar räckte dock inte till. Fysiska servrars dåliga utnyttjande av resurser i samverkan 

med att det blev allt lättare att samla in information, utlöste utvecklingen av en ny teknologi 

som används i stor utsträckning idag, virtuella servrar (Van der Molen, 2010). Det blev nästa 

steg i att försöka lösa lagringsproblemet för majoriteten av företag.  

Virtuella servrar innebär att man installerar mjukvarubaserade partitioner på din fysiska server 

(Dunn, 2006). Virtuella servrar löser problemet med att fysiska servrar oftast inte använder all 

sin kapacitet och tar plats genom att låta flera virtuella servrar samlas på en fysisk server (Sligh, 

2010). Sligh (2010) beskriver det som att virtualisering låter en server köra fler än en applikat-

ion. Dunn (2006) tar upp exemplet att en amerikansk bank frigjorde 75 procent av sitt server-

utrymme genom att använda sig av virtuella servrar och kunde få ut 60 virtuella servrar på fem 

fysiska servrar. 

Idag befinner vi oss i ett nytt skifte i försöket att lösa lagringsproblem. Allt fler företag lämnar 

sina lokalt förvaltade virtualiserade serverhallar och anammar molnet i allt större utsträckning. 

Liu (2013) beskriver att behovet för att lagra större mängder data är en av anledningarna till att 

företag väljer att börja använda sig av molntjänster.  

 

 

3.3.3 Problem med dagens datalagring 

 

Som beskrivet i tidigare stycke är virtuella servrar det som används för att lagra data lokalt 

idag. Dock finns det problem med att hantera stora mängder data lokalt idag och fler och fler 

företag väljer att anamma molnet. Problemen som uppstår med att hantera datalagring lokalt är 

bland annat effektivitet. En lokal datalagringslösning uppfyller inte kraven på effektivitet som 

företag eftersträvar idag.  

Hurwitz, Kaufman, Halper & Kirsch (2012) gör liknelsen med ett garage. När man flyttar in i 

ett hus så ställer man in sina två bilar i garaget. När man sedan bott där några år har garaget 

blivit lagringsplats för gräsklippare, böcker och andra hushållssaker vilket gör att knappt en bil 

får plats. Garaget är inte längre effektivt och tjänar inte sitt syfte. Exakt samma sak händer med 

lokal datalagring speciellt då informationssamhället driver på utvecklingen och datamängderna 

ökar. Då företagen ändå måste fortsätta att lagra data så har IT-organisationer upptäckt att det 

är mycket mer effektivt och ändamålsenligt att använda sig av molntjänster. 

Utöver ökad effektivitet med aspekter såsom mobilitet och flexibilitet har företag börjat inse 

att data bör lagras i specialbyggda datacenter, att data bör lagras utifrån sitt ändamål och syfte. 

(Hurwit et al. 2012) Detta är ett problem som kan vara svårt att lösa med lokala lagringslös-

ningar då det inte är flexibelt nog samt att kostnaden skulle bli alldeles för hög.  

Armbrust et al., (2010) listar några av de problem som finns med lokal datalagring idag som 

anses kunna lösas med hjälp av molntjänster. Bland annat nämns problemet att lokal datalag-
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ring inte kan erbjuda oändliga lagringsresurser vid direkt behov vilket molnet kan. Även möj-

ligheten att betala för lagringsresurser som behövs på kort sikt som finns vid molnanvändandet 

erbjuds inte av lokal datalagring idag.  

 

 

3.4 Microsoft Azure 
 

Som tidigare nämnts är Microsoft Azure, hädanefter Azure, den molnlösning som står i fokus 

för denna uppsats. Fler molnlösningar existerar på marknaden men Azure är den lösning som 

används mest genomgående av våra respondenter och därför ger oss bra underlag för analys. 

Azure har i stor utsträckning liknande egenskaper som andra molntjänster, som till exempel 

Google och Amazon, men i det här avsnittet kommer endast Azures att presenteras.  

 

Azure beskrivs som en virtuell datorhall i molnet, alltså en datorhall som alla har tillgång till 

(Intervju med Evangelisten på Microsoft, 2014). Microsoft själva (2014) beskriver Azure som 

en ”öppen, flexibel molnplattform som gör det möjligt att snabbt bygga, driftsätta och hantera 

applikationer över ett globalt nätverk av Microsoft-hanterade datacenter”.  

I Azure är tanken att användaren ska uppleva obegränsat lagringsutrymme även om en hög 

faktisk gräns på hundratals terrabyte finns. Det är en självbetjäningstjänst där du själv på några 

minuter skalar ner eller upp utrymme och prestanda utifrån de behov du har och du betalar hela 

tiden bara för det utrymme du använder (Microsoft 2014).  

Enligt Söderlind (2010) är Azure en hel plattform för molntjänster och inkluderar en grupp 

molntekniker som var och en kan erbjuda ett brett utbud av funktioner. I enlighet med detta gör 

vi en avgränsning i detta arbete till de lagringstjänster som Azure erbjuder. Vi kommer dock 

även att ta upp andra aspekter av Azures tjänsteutbud i de fall det känns relevant och då våra 

respondenter har berört sådana aspekter, som till exempel infrastruktur.  

Lagring av data i Azure är mycket skalbart och du kan lagra hundratals terrabyte av data. De 

processer som idag genererar stor mängd data, exempelvis forskning, sensorer och  

media-applikationer, passar därför enligt Microsoft bra för lagring i molnet. Azure har dessu-

tom den fördelen att lagrad data är tillgänglig från hela världen från vilken applikation som 

helst. Figur 3 nedan beskriver dessa fördelar. (Microsoft, 2014).  
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Figur 3; Molnlagringens fördelar (Källa: Microsoft, Microsoft Azure Training Kit, 2014) 

 

Azure som lösning körs på stora datacenter hos Microsoft där även data lagras. Microsoft er-

bjuder dock sina kunder möjligheten att bestämma var data ska lagras. Microsoft kan garantera 

lagring av data inom EU:s gränser, om det finns behov av detta (Figur 4). Microsoft erbjuder 

även sina kunder att avtala om att data förstörs i stället för att skickas utanför EU:s gränser vid 

eventuella katastrofer som medför att data inte kan stanna kvar i EU (Microsoft, 2014). 

 

 

 

Figur 4; Som Azure-användare bestämmer du själv var ditt data ska lagras. (Källa: Microsoft, Microsoft Azure 

Training Kit, 2014) 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras respondenterna i studien samt deras syn på viktiga termer. Det data 

som genererats utifrån de små N-studier vi genomfört presenteras och sammanställs. 

 

 

4.1 Presentation av respondenter 

 

Respondenterna har delats in i två underkategorier, brukare och specialister. 

 

 

4.1.1 Specialister 

 

Developer and Platform Evangelist inom Microsoft Azure på Microsoft, refereras som: 

Evangelisten. 

 

Microsoft bildades i USA 1975 av Bill Gates & Paul Allen och enligt dem själva är de världs-

ledande inom mjukvara, tjänster och lösningar som hjälper människor och företag att förverk-

liga sin fulla potential. 31 mars 2014 redovisar Microsoft att de har 101 914 anställda i hela 

världen.  

Evangelisten har vid ett tillfälle intervjuats kring Microsofts programvara Microsoft Azure då 

den spelar en stor roll i vår undersökning. Denne arbetar på en liten avdelning som jobbar med 

Microsofts allra senaste teknologier och hjälper kunder som är tidigt ute med att implementera 

dessa. 

Technology Solution Professional inom Office365 & SharePoint på Microsoft, refereras 

som: Lösningsspecialisten. 

Lösningsspecialisten jobbar med att bistå kunder och partners i tekniska frågor i införsäljnings-

processen. Det kan handla om att implementera en produkt, berätta om den eller att hålla works-

hops. En resurs för brukare av Office365 & SharePoint vid införskaffandet av en produkt. 

 

 

4.1.2 Brukare 

 

IT-chef på Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, refereras som: IT-chefen. 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har 4 fakulteter och 37 institutioner. Det största campuset 

är lokaliserat strax söder om Uppsala i Ultuna, där universitetsledningen återfinns. Övriga cam-

pus finns i Alnarp, Skara samt Umeå och IT-chefen är högste IT-ansvarig för även dessa. Under 

2013 hade SLU 2959 helårsanställda, 3879 helårsstudenter samt 715 aktiva forskarstuderande. 
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IT-chefen har 2 roller, den ena är att denne är chef för IT-avdelningen vilken har 87 anställda. 

De levererar tjänster till universitetet inom systemutveckling, drift och support. Denne har även 

en roll som IT-strateg åt hela SLU, vilka lösningar som bör väljas i olika givna situationer. 

 

Chief Information Officer (CIO) på Bring Citymail, refereras som: CIO:n. 

Bring som företag jobbar för att lösa vardagslogistik åt små och stora verksamheter i Norden. 

De har ungefär 3000 anställda. Bring Citymail är specialiserade på distribution av post och 

brevlådepaket. De omsätter 800 miljoner och har cirka 1500 medarbetare.  

CIO:n är ansvarig för bolagets IT-strategier och utformandet av policys och regler kring an-

vändandet av IT inom bolaget. Rollen innebär att kontinuerligt utvärdera behovet av IT-stöd i 

bolaget och planera, bemanna och driva IT utifrån det. CIO:n skapar rutiner och metoder inom 

IT och löpande förbättringsarbete, bevakar utvecklingen inom IT-området. Även att hantera 

avtal och kontakter med leverantörer ingår i arbetet. 

 

VD på Exor konsultbyrå, Uppsala, refereras som: VD:n. 

Exor är en mindre konsultbyrå med cirka 25 anställda. De jobbar huvudsakligen med avancerad 

webbutveckling kombinerat med design och marknadsföring. 

Som VD på Exor är arbetsuppgiften att spana framåt i tiden och styra företaget. Utöver VD-

posten är VD:n också grundare samt ägare av Exor och därför veteranen på allt inom företaget.  

 

 

4.2 Respondenternas definition av molnet 
 

En betaltjänst i molnet är ungefär som ett telefonabonnemang, man betalar efter hur 

man utnyttjar. 

- Evangelisten 

Det är som ett hav av servrar och datakraft. Vissa påstår att molnet är ett moln bara 

för att jag kan komma åt det över internet till en server i ett bergrum i Stockholm. Det 

är ingen molnlösning. Det är ju en källare.  

- VD:n 

Alla skulle inte kalla det molntjänster men det är det de facto. Ofta har vi hjälpt någon 

som har ett speciellt behov med någonting. Men i stället för att utveckla något kan man 

då hyra in sig hos någon för en ganska låg summa. 

- IT - chefen 
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Alla respondenter beskriver molnet på sitt eget sätt, men med många gemensamma bestånds-

delar.  

Specialisternas4 beskrivning av molnet går hand i hand med definitionen av Microsoft Azure. 

De beskriver molnet som en virtuell datorhall som alla har tillgång till. Massvis med tjänster 

erbjuds som kan användas i brukarens egna applikationer, brukaren får mycket hjälp i den me-

ningen att denne slipper hålla på med infrastruktur och drift, och kan i stället fokusera på sitt 

eget. Evangelisten jämför molnet med ett elkraftverk. Förr i tiden hade var och en sitt eget 

elkraftverk som enbart försörjde det egna huset. Det var inte vidare effektivt, så Edison uppfann 

kraftstationer med ledningar. Detta resulterade i att fler fick tillgång till el och idag använder 

ytterst få ett eget elkraftverk. Evangelisten menar att det är dit vi är på väg, i fåtalet fall kommer 

lokala datahallar att behövas, men i det stora hela kommer vi alla flytta ut i molnet. Vidare 

anses en viktig aspekt vara att molnet är en resurs som aldrig tar slut. En molntjänst ska vara 

enormt skalbar och flexibel. Evangelisten påpekar att affärsmodeller i molnet ser annorlunda 

ut än vad vi är vana vid idag, molnet beskrivs som ett nytt sätt att jobba. 

Brukarna5 har olika syn på molnet, alla har en syn som stämmer överens med dennes verksam-

het.  IT- chefen menar att molntjänster, bland annat, är de tjänster som används för specifika 

ändamål, och skulle vara mycket ineffektivt att förvalta lokalt och därför köps som tjänst. Det 

handlar om system som används sällan, som personalavdelningens rehabiliteringssystem, eller 

nischade system med väldigt speciella krav. Denne uttrycker att alla inte skulle se detta som 

molntjänster, men att det är det, de facto. IT - chefen beskriver dock även molntjänster på ett 

annat sätt, som en flexibel och skalbar lösning som är ekonomiskt fördelaktig. CIO:n ser moln-

tjänster som en mobil och flexibel tjänst. Den ska tillföra säkerhet till företaget i och med en 

gemensam prefererbar lösning i stället för att anställda använder de medium som de vill, för 

till exempel fildelning. CIO:n framhäver även att de anställda inte ska märka någon skillnad, 

de ska inte märka att tjänsten de använder inte förvaltas lokalt. VD:n menar att för att det ska 

vara en molntjänst måste tjänsten finnas i ett gigantiskt datacenter där data ligger utsmetat. Det 

går inte att specificera vilken server data ligger på. VD:n belyser också att denne ser ett gene-

rationsskifte i sättet att arbeta framför sig som kommer att förändra otroligt mycket. Beskriv-

ningen överensstämmer i mycket med definitionen av Microsoft Azure, vilket också är den 

huvudsakliga molntjänst som VD:ns företag använder.  

Gemensamt för brukarna är att de alla ser molnet som ett nätverk av servrar. En molntjänst är 

flexibel och banbrytande gällande hur vi arbetar. Samtliga brukare nämner även att detta i sin 

tur leder till att kompetensen som företag behöver förändras. Drifts- och underhållspersonal i 

lokala datorhallar är inte längre aktuellt då man mer och mer lämnar sådana lösningar. Specia-

lister och brukare är alla överens om att de ser molnet som framtidens arbetssätt som kommer 

att ta allt större plats.  

 

                                                           
4 Evangelisten, Developer and Platform Evangelist, Microsoft. Intervju 2014; Lösningsspecialisten, Technology 
Solution Professional, Microsoft. Intervju 2014. 
5 IT-chefen, IT-chef på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Intervju 2014. CIO:n, Chief Information Officer, Bring 
Citymail, Intervju 2014. VD:n, VD på Exor konsultbyrå, Exor, Intervju 2014.  
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4.3 Respondenternas situation idag och tankar om framtiden 
 

De tre organisationer som vi klassificerar som brukares situation idag har många gemensamma 

faktorer, alla befinner de sig, visserligen i olika grad, på väg mot en ny kontext, molnet. VD:n 

beskriver det som att detta skifte från lokalt förvaltade servrar och datahallar till en lösning i 

molnet, verkligen är ett generationsskifte och att det kommer att förändra otroligt mycket.  

Brukarna går alla den väg vi har beskrivit från fysiska servrar till virtualiserade sådana och nu 

vidare ut mot molnet. VD:n berättar att tidigare körde de allt på varje server, och från att ha två 

hela serverrack har de gått ner till ett halvt genom att virtualisera sina servrar. IT-chefen har 

tidigare arbetat med att konsolidera servermiljön genom att införa virtuella servrar och blad-

servrar. Idag använder organisationen molnlösningar för specifika ändamål och de överväger 

att börja använda Microsoft Azure. Alla tre har idag en hybridlösning där de har en egen ser-

verhall såväl som molntjänst-lösningar. De är alla delaktiga i skiftet som denna studie syftar 

till att utreda.  

Alla vittnar om att det inte finns någon anledning att utöka de resurser de har lokalt idag. IT-

chefen och VD:n menar speciellt att den personal de har lokalt, omöjligen kan erbjuda samma 

förvaltning som ett företag som gör det på heltid kan. Företagens personal kan inte vara närva-

rande dygnet runt, något som molntjänst-leverantörer kan erbjuda. Lokal datalagring kan inte, 

enligt CIO:n,  heller tillfredsställa de krav på effektivitet som företaget behöver på grund av 

företagets snabba tillväxt. Ett annat problem som VD:n uttrycker är att det ställs väldiga krav 

på ansvar och drift när man erbjuder lokal lagring och drift till sina kunder och det ansvaret 

blir istället molnleverantörens vid användandet av molntjänster. VD:n beskriver det också som 

att de processorer som de behöver idag skulle belasta deras lokala datacenter alldeles för 

mycket vilket ytterligare ökar svårigheten med datacenter på plats.  

De lokala datalagringslösningarnas problem utmålas också som inte skalbart nog. VD:n beskri-

ver molnet som oändligt och det finns inget stopp för skalbarheten. 

CIO:n beskriver det som ett strategiskt beslut att vända blicken mot molnet i och med att det 

inte finns någon affärsnytta för dem att ha sin egen serverhall. I dagsläget har alla de tre före-

tagen fortfarande lokala lösningar kvar men det är inte på grund av att den lösningen skulle 

vara bättre på något sätt. CIO:n beskriver det som att de inte vill skynda sig ut i molnet eftersom 

de vill se till att kompetensen på företaget utvecklas i takt med att företagets lösningar gör det. 

En stor anledning för alla tre till att de har kvar sina lokala serverhallar handlar om att de redan 

finns. IT-chefen förklarar att problemet när en server har köpts, är att de måste skrivas av. En 

server hos dem skrivs av på fem år och slutar den användas tidigare än så är det olönsamt. 

CIO:n säger detsamma, att de vill få ut de investeringar de gjort i sin egen datahall innan de 

flyttar ut allt i molnet. Både VD:n och IT-chefen ser dock att de kommer ha kvar lokala servrar 

som ett alternativ för de brukare som inte vill ha sin information i molnet.  

När vi frågar varför brukarnas kunder skulle vilja be om att specifikt få lagra information lokalt, 

nämns rädsla för det nya och okända. Brukarna hävdar dock att lokala servrar är ett alternativ 

som måste finnas kvar, båda alternativ ska kunna erbjudas. IT-chefen påpekar dock att om 
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ingenting uttrycks specifikt från en kunds håll, kommer informationen att hamna i molnet och 

att lagring lokalt kommer att innebära en högre kostnad för användaren.  

IT-chefen nämner också att ett skifte i behov av kompetens hos personal håller på att ske, något 

som även evangelisten tar upp. IT-chefen säger att denne ser ett skifte från personal som jobbar 

med servrar och förvaltning till personal med mer kompetens inom mjukvara och utveckling. 

Denne berättar att på de senaste fem åren har anställda som jobbar inom servrar och förvaltning 

minskat från tio till fyra personer. Med färre servrar lokalt, behövs givetvis inte lika mycket 

personal som tar hand om hårdvara. De resurser som idag läggs på förvaltning kan i framtiden 

läggas på till exempel utveckling.  

 

 

4.4 Respondenternas definition av affärsnytta med lagring i molnet 
 

Både specialisterna och brukarna nämner många affärsnyttor med molntjänster, som till exem-

pel den goda upptiden (den tid en tjänst är tillgänglig räknat i procent) och driftsäkerheten som 

kan erbjudas. Infrastrukturslösningarna som inte behöver köpas och skötas om är ett annat ex-

empel. Stycket kommer dock att fokusera på de affärsnyttor som nämnts i samband med lagring 

då det är det som är relevant för studien.  

Evangelisten poängterar först och främst att molnet är en outtömlig resurs. Vidare nämns att 

det är billigt att lagra data i molnet. Denne belyser att det inte heller räcker med att lagra data, 

något måste göras med den också. Molnet är ett ypperligt medium för att bearbeta data. Det 

kan gås igenom och analyseras samt kalkyleras för att sedan presenteras i grafer och på andra 

sätt. Evangelisten tar också upp att i molnet kan data lagras på det sätt som passar den typen av 

data bäst. Evangelisten förklarar att tidigare var sql-databaser (relationsdatabaser) allenarå-

dande men idag diskuteras polyglot-lagring mycket. Polyglot-lagring innebär att olika data lag-

ras på olika medier beroende på hur man ska använda den. Ett exempel är facebook som i stor 

utsträckning bygger på relationer mellan olika personer. Relationsdatabasen är inte det bästa 

här, utan i facebooks fall är en annan typ av databas lämplig. De olika databaserna är inte i sig 

en affärsnytta för molnet, men att kunna välja, och lägga olika sorts data på olika typer av 

databaser, effektiviserar lagring för brukarna.  

Brukarna ser stor affärsnytta i molnets skalbarhet och att kunna utnyttja endast den kapacitet 

som behövs i stunden. IT-chefen ser ekonomiska fördelar med lagring i molnet, och menar att 

om en komplett förflyttning till molnet ska ske, kommer det att vara för att minska kostnader. 

CIO:n uttrycker att de inte räknar med att tjäna pengar på att flytta ut i molnet, men de räknar 

med att kunna använda de pengar som de idag lägger på lokal förvaltning till så mycket annat. 

VD:n säger att idag, i ett tidigt skede, har inga ekonomiska fördelaktigheter upplevts, men med 

tiden beräknas det bli ekonomiskt fördelaktigt. Mobiliteten nämns av CIO:n som en av de 

största affärsnyttorna. Brukarna kommer att kunna nå information från olika klienter och från 

olika platser. Detta är något som även IT-chefen nämner som positivt. Flexibiliteten är också 

en återkommande faktor, och återfinns i flera av ovan nämna aspekter, som att kunna lagra data 

på olika sorters databaser och att den går att nå oberoende av klient och plats.  
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Vi frågar specialisterna om de ser några nackdelar med datalagring i molnet. Evangelisten säger 

att det är viktigt att vara realist och att det här är ingen ”silverkula” som fungerar för allt. 

Exempel på situationer då molnet är ett sämre alternativ kan vara när system är känsliga för 

fördröjning. Behöver ett system oerhört snabba svarstider är det bra att sitta så nära datorn som 

möjligt, då kan molnet vara ett dåligt alternativ. Ett annat exempel som evangelisten upplyser 

om är om ett system har en väldigt specifik arkitektur. Att stuva in ett sådant system i molnets 

redan färdiga arkitektur kan försämra systemet på många sätt, till exempel prestandamässigt. 

Stuva inte in en fyrkant i ett runt hål, säger evangelisten.                                              . 

 

4.5 Säkerhet och juridik med datalagring i molnet.  
 

Säkerhet är en vinkel, tungt diskuterad i media (Ryberg, 2014; Skolor brukar kritiserad moln-

tjänst, 2014; Juridiken kring molntjänster är vilda västern, 2013). Detta tar samtliga responden-

ter upp. Brukarna delar dock inte medias syn på säkerhetsproblemen. CIO:n nämner säkerheten 

som en fördel med att flytta data till molnet, då data genom ett bra medium delas säkrare och 

ger organisationen koll på var data är och hur den överförs. IT-chefen och VD:n menar båda 

att det finns större oro hos deras kunder än hos dem själva. IT-chefen berättar om oron hos 

kunder att andra ska kunna komma åt deras data om det lagras tillsammans med en massa annan 

information i molnet. Denne menar också att Edward Snowdens avslöjanden om att NSA har 

tillgång till information (Greenwald, 2013) som lagras hos vissa molnleverantörer spätt på oron 

ytterligare. VD:n säger att oron till viss del är överdriven, samtidigt som en liten privat server-

hall givetvis inte är en lika intressant måltavla som en molnleverantörs serverhallar när det 

gäller intrång.  

När vi frågar specialisterna om säkerheten i Microsofts moln, berättar lösningsarkitekten om 

en genomtänkt säkerhet. Den exakta placeringen av datacentren är extremt hemliga och de få 

som får besöka dessa center är enbart kunder till Microsoft och får inte se något på vägen dit. 

Det går inte att säga vilket rack eller vilken plats i ett datacenter specifik data ligger på, det vet 

inte ens de som jobbar där. Denne förklarar att det finns bestämmelser för vad som ska göras 

med data om ett datacenter skulle komma till skada och varje kund får själv bestämma vad som 

ska hända med deras data i ett sådant fall. Lösningsarkitekten säger att olika molntjänster har 

olika säkerhetsgrad, men att det rimligen är svårt att lagra data säkrare lokalt än i molnet då 

skillnaden på hur mycket resurser som läggs på säkerhet i de två fallen är enorm.  

IT-chefen tar också upp personuppgiftslagen6 (PUL) som ett möjligt problem. För att person-

uppgifter ska kunna lagras utanför den egna organisationen så behövs att ett PUL-biträdesavtal 

upprättas med molnleverantören. Detta PUL-biträdesavtal ska följa datainspektionen riktlinjer 

för att organisationen utan problem ska kunna lagra personuppgifter i molnet. Även CIO:n 

nämner PUL som en hämmande faktor då känsliga uppgifter kan finnas i deras personuppgifter. 

VD:n nämner juridiska aspekter som en anledning till att lokala servrar kommer att fortsätta 

erbjudas på företaget. I specifika fall kan dennes kunder lyda under lagar som gör att data bara 

får lagras inom Sveriges gränser.  

                                                           
6 http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/ 
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Juridiskt nämner evangelisten att han i en podcast har diskuterat datalagring i molnet med en 

av Microsofts jurister, som påpekar att det ofta inte finns någon direkt lag som säger att det är 

olagligt att lagra data utanför Sverige eller EU. I stället ökar kraven på hur data skyddas när vi 

flyttar data över geografiska gränser. Juristen säger att PUL grundar sig på EU-direktiv och att 

den svenska lagen är utformad efter dessa. För företag från länder utanför EU, så kallade tredje 

land, krävs att extra komponenter uppfylls. Dessa komponenter syftar till att säkerställa att de 

krav som EU ställer på personuppgiftslagen även uppfylls av tredje land. Juristen menar att det 

är mer logiskt att vända på frågan, vad är det som gör att vi måste lagra i Sverige eller EU?  

 

4.6 Sammanställning av empiri 

 
Organisationer från olika verksamhetsområden, med olika krav och förutsättningar har till stor 

del liknande tankar kring datalagring och vad som krävs av framtidens teknik. Vi ser samtidigt 

att ett och samma begrepp går under spridda uppfattningar, och att en snabbt utvecklande 

bransch ligger som grund för detta. Begreppet molnet känns väldigt vagt för såväl brukarna 

som specialisterna, något som har resulterat i en del försiktighet hos brukarna och deras använ-

dare. Åsikter om molnet och huruvida det är lämpligt för datalagring ser relativt lika ut för 

brukare och specialister. De sistnämnda visar dock snäppet större entusiasm och positivitet 

kring molnets framtida roll för datalagring.  

Ett antal nackdelar nämns. Från specialisternas synvinkel rör dessa inte datalagring i vidare 

stor utsträckning. Brukarna ser i viss utsträckning nackdelar med säkerhet och juridiska 

aspekter med datalagring i molnet då detta krånglas till en hel del. Nackdelarna delas dock inte 

av specialisterna, som menar att lösningar finns till dessa nackdelar. 
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5. Analys av teori och empiri 

 

Nedan analyseras den data som samlats in via våra små N-studier samt teorin och relevanta 

begrepp diskuteras. Molnet som begrepp diskuteras och analyseras utifrån de svårigheter med 

termens definition som vi presenterat tidigare. Det resoneras kring affärsnyttan samt proble-

matik med dagens datalagring utifrån de aspekter som lagts fram av våra respondenter samt 

tidigare forskning. 

 

 

5.1 Utredande av begreppet molnet 
 

Efter genomgång av teori och empiri står det klart att termen molnet, som används flitigt, till-

skrivs många olika meningar beroende på vem som yttrar den. Den teoretiska beskrivningen 

av molntjänster, utifrån ett användarperspektiv, uttrycker molnet som skalbart och flexibelt där 

du inte betalar för utrymme som du inte använder. Molnet kan också delas upp i informations-

modeller där avgränsningar görs utifrån vilka som använder och äger molntjänsten. 

Under intervjuerna framkom det att specialisterna ser molnet som en virtuell datorhall som alla 

har tillgång till. Datorhallen, eller molntjänsten, i fråga erbjuder massor av tjänster. 

Under intervjuerna med brukarna framfördes bland annat specifikationen av molnet som tjäns-

ter som används för specifika ändamål och därmed skulle vara alltför ineffektivt att förvalta 

lokalt och därför köps som en tjänst. Alla brukare delade dock inte detta synsätt.  En av de 

andra brukarna som intervjuats beskriver molntjänster som en mobil och flexibel tjänst som 

ska tillföra säkerhet till företaget. En ytterligare brukare säger att om denne ska kalla något för 

en molntjänst ska data ligga ”utsmetat” över en stor datahall och det ska inte gå att specificera 

var data finns rent geografiskt. 

Teoretiska definitioner som private cloud, community cloud och public cloud nämns inte i nå-

gon större utsträckning av respondenterna. Evangelisten och VD:n tycker dock inte att definit-

ionen på privat moln teoretiskt kan kallas för ett moln vilket direkt motsäger teorins definition 

av molnet. Teorin kan dock bara ge en generell bild av ett moln och dess modeller vilket sedan 

kan ligga till grund för hur våra respondenter sedan formulerar sin bild av en molntjänst. Evan-

gelisten uttrycker att det går bra att återskapa många av molnets egenskaper privat, men det är 

inte en del av molnet, då detta är ett större nätverk. IT-chefen uttrycker dock att en molntjänst 

är en tjänst som köps av en leverantör i stället för att förvalta ett specifikt system lokalt. Här 

ser vi än en gång prov på att ”molnet” är ett trendbegrepp som saknar stark förankring i den 

akademiska världen. Molndefinitionerna som tidigare forskning samt teori lägger fram  

Utifrån specifikationerna av molnet som lagts fram kan ytterligare analyser göras som visar på 

att specialister har en syn på molnet medan brukare ofta har en annan. Medan specialisterna 
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ger en övergripande generell bild av en molntjänst så förklarar brukare ofta en molntjänst uti-

från sin egen organisation eller sina egna behov. Behoven som en organisation har kan då bilda 

en sidokonstruktion till deras slutdefinition av en molntjänst. Med den aspekten i åtanke blir 

det väldigt svårt att se hur olika organisationer ska kunna definiera en molntjänst gemensamt. 

För en sådan gemensam definition bör brukare särskilja molntjänstens generella egenskaper 

från de specifika egenskaper brukaren eller organisationen hoppas tillgodogöra sig. En sådan 

särskiljning kan såklart vara svår att utföra då alla respondenter enas om att molntjänster är 

komplexa. 

 

Vi har till stor del samma syn som respondenterna på en molntjänst, men då även våra respon-

denter har olika definitioner, skiljer sig givetvis vår definition från var och en av deras på ett 

eller annat sätt. Vi ser en molntjänst som en skalbar och flexibel tjänst. Data lagras på ett sätt 

så att det inte går att specificera med precision var särskild information ligger. Lagring sker i 

stora serverhallar med ett hav av servrar och i många fall är även den exakta geografiska platsen 

okänd. Dessa definitioner är till stor del generellt accepterade av respondenter och presenterade 

i teori. Synen på hur data lagras i molnet är mindre allmänt känd och accepterad, men vald att 

representera denna studie då lagring i molnet är viktig för frågeställningen.                                         .   

 

 

5.2 Affärsnyttan med datalagring i molnet 
 

Informationsutvecklingen har tvingat organisationer att tänka om gällande datalagring. Ett byte 

av kontext för servrar, från lokal förvaltning till molntjänst, medför förändringar i arbetssätt 

och tankesätt för dessa organisationer. Fokus för brukarna skiftar från förvaltning till utveckl-

ing och brukarna kan koncentrera sig på affärsvinnande aspekter i stället för omkringliggande 

saker, vilket skapar affärsnytta.  

Fördelar som finns förankrade i teori samt har nämns av samtliga respondenter med att lagra 

data i molnet handlar om skalbarhet och flexibilitet. Tidigare forskning beskriver det som att 

datalagring i molnet medför fördelar som flexibelt användande och låga driftskostnader. Detta 

leder till effektivitet för brukarna som med molntjänster kan anpassa lagringstekniken efter sin 

verksamhet på ett bättre sätt. Molnets fördelaktighet att betala endast för det som du använder 

kombinerat med mängden och variationen på resurser som molnet kan erbjuda effektiviserar 

datalagring för brukarna ytterligare. En av brukarna nämner mobilitet som en positivitet.  Mo-

biliteten leder till flexibilitet, du är inte längre låst till hårdvara utan kan nå data från olika 

medium och olika geografiska platser. Även detta skapar affärsnytta genom effektivisering. 

En av brukarna ser det ekonomiska som en stor fördelaktighet som skapar affärsnytta då resur-

ser, som tidigare nämnt, kan utnyttjas mer effektivt i molnet. Detta går helt i enlighet med 

presenterade teorier om affärsnytta med molnet.  En annan av brukarna menar att denne inte 

räknar med att tjäna pengar på att flytta ut i molnet men att denne räknar med att kunna lägga 

pengar på annat, som i sin tur kan skapa affärsnytta. Detta tankesätt skiljer sig från tidigare 

forskning, men är ett relevant och befogat antagande som kan leda till förhöjd kvalitét inom 

andra områden för företaget.  
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Brukarna ser dock inte alla aspekter som positiva. Genom molnlagring får de lägre personlig 

kontroll över sin information. Specialisterna nämner dock adekvata argument för molnets sä-

kerhet. En av brukarna menar att risken att någon ska vilja göra intrång ökar, dock är risken 

otroligt liten att just dennes data skulle skadas. En annan brukare har synsättet att molnet med-

för säkerhet då denne får kontroll över hur information delas inom organisationen. Denne ser 

alltså säkerheten med molnet som en bidragande faktor för att utvinna affärsnytta.  

 

De flesta respondenter uttrycker olika aspekter som bidragande faktorer till affärsnytta med 

datalagring i molnet. Tidigare forskning beskriver affärsnyttan med molnet som aspekter som 

höjer kvalitéten på företags verksamhet vilket känns applicerbart på alla våra respondenter för 

att kunna uttrycka en generell affärsnytta med datalagring i molnet. Mer specifika fördelar som 

tidigare forskning tar upp är ekonomisk fördelaktigheter, flexibilitet samt låga driftskostnader. 

I enlighet med detta kan vi enbart redogöra för att de fördelaktigheter som nämns av våra re-

spondenter går hand i hand med de som tidigare forskning presenterat. Det som dock framgår 

är att brukarna faktiskt nämner affärsnyttor som verkar frånvarande eller snarare utmålade som 

problem i tidigare forskning. Det gäller bland annat säkerhet och mobilitet som ses som stora 

affärsnyttor hos vissa av våra respondenter. 

 

5.2.1 Teknisk affärsnytta 

 

Samma teknik används i lokalt förvaltade serverhallar som i molnet, alltså virtuella servrar. 

Ingen direkt skillnad i lagring finns därför på teknisk nivå. Däremot ligger det affärsnytta i att 

ha tillgång till fler typer av servrar än vad du rimligtvis har lokalt. Du kan lättare lagra data på 

en server anpassad till datatypen. Att molnet erbjuder möjlighet att variera servertyper i större 

utsträckning uttrycks av en av brukarna som bidragande till ekonomisk affärsnytta och effek-

tivitet.  

 

 

5.3 Den lokala datalagringens problematik 

 
Undersökningar och tidigare forskning pekar definitivt på att det finns problem med lokal da-

talagring idag. Det är också tydligt att våra respondenter håller med och formulerar ungefär 

samma problem med datalagring som finns grundade i teori. Mest verkar det handla om att 

både företagen och informationsmängder växer på ett sådant sätt att lokal lagring inte längre 

anses effektivt nog, och i vissa fall otillräckligt. Tidigare forskning menar att många av de 

problem som finns med lokal datalagring idag kan lösas i molnet. Bland annat presenteras re-

surser som behövs direkt eller resurser som behövs för en kortare tid som möjligheter som kan 

erbjudas av molntjänster men inte lokalt. Detta innebär att teorin presenterar flexibiliteten som 

undermålig i lokala lösningar vilket vi, samt våra respondenter även de tydligt uttrycker. 

Även förändringen i hur vi samlar in och använder information gör lokala lösningar för oflex-

ibla, något som molnet, genom studien, bevisligen råder bot på. Många av de affärsnyttor som 

kunnat fastställas i studien, är aspekter som hjälper till att lösa dagens datalagringsproblem. 
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Exempel är skalbarheten, som gör det lättare och billigare för företag att samla in stora mängder 

information. Mobiliteten, som gör att företag kan nå information lättare samt från olika geo-

grafiska platser. Samt flexibiliteten, som återfinns bland annat i att valet av servertyp kan an-

passas till datatypen mycket lättare när data lagras i molnet. Tydligt är att samtliga respondenter 

använder just molnet för att lösa de problem som just de har med datalagring idag.                                                                                          

 

 

5.4 Framtidens datalagring 

 
Samtliga av våra brukare har de teoretiskt grundade problem som påvisats i studien med brist 

på plats och datalagring som leder till en ineffektiv verksamhet. Molnet påvisas vara ett effek-

tivt alternativ till lokal datalagring. Den ineffektivitet som teori påvisar med dagens lokala lag-

ringslösning framgår vara tydligt applicerbar i praktiken hos våra brukare och samtliga respon-

denter anser ett utökande av lokala resurser vara onödigt.  

Intressant är, att trots att ingen respondent ser någon nytta i att lagra data lokalt, uttrycker både 

IT-chefen och VD:n att lokal förvaltning inte kommer att försvinna helt från deras verksam-

heter. Detta påvisar att migrationen från en lösning med lokal förvaltning till en lösning i mol-

net är väldigt komplex och inte enbart handlar om affärsnytta, utan även känslomässiga beslut. 

Teori och praktik visar att det är effektivt samt tillför affärsnytta att lagra data i molnet. Trots 

detta är två av tre brukare inte beredda att frångå lokal förvaltning helt. Anledningen är att 

brukarna vill kunna erbjuda lokal förvaltning till de kunder som kräver det. Hur datalagring i 

molnet utvecklas i framtiden ser alltså inte ut att enbart baseras på vilka fördelar detta kan 

medföra, utan även att besluttagare och användare måste vara känslomässigt redo för skiftet.  
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6. Avslutande slutsats och reflektion 
 

I kapitlet presenteras studiens resultat. Syftet med denna uppsats har varit att ge läsaren en 

djupare förståelse för ämnet datalagring samt de svårigheter som finns med detta idag. Uppsat-

sen fokuserar på att reda ut begreppet molnet samt fastställa om datalagring i molnet, i stället 

för lokal datalagring, kan bidra till affärsnytta för organisationer. Frågeställningarna presente-

ras nedan:  

 Hur definieras en molntjänst? 

 

 Hur kan skiftet från lokalt lagrad data till datalagring i molnet, utan att byta 

hårdvaruteknik, bidra till affärsnytta? 

 

 Hur kan de problem som finns med datalagring idag lösas genom att använda 

molntjänster? 

 

 

6.1 Slutsats 
 

Att definiera molnet genom ett djupdyk ner i de specifikationer som getts av teori och respon-

denter är en svår uppgift. Alla hävdar till viss del samma sak, men termen har ingen självklar 

betydelse. Alla de förklaringar vi har presenterat som är hämtade från både respondenter och 

teori har skiljaktigheter. Detta gör molntjänster otroligt svårt att både specificera samt forska 

på. Det krävs alltid en avgränsning och en noggrann förklaring av hur en molntjänst ska be-

traktas vid angivet tillfälle då det inte finns en vedertagen definition.  

Den teoretiska definitionen private cloud har visat sig inte överensstämma med alla respon-

denters syn på molnet. Ett flertal respondenter hävdar att ett privat moln inte kan definieras 

som ett moln då data i detta fall inte behöver lagras i enorma serverhallar eller på ett sätt så att 

det inte går att specificera vart data finns. Även om många av molnets egenskaper kan åter-

skapas i en privat miljö, visar studien att ur lagringssynpunkt bör inte ett privat moln teoretiskt 

gå under definitionen för molntjänst.  

De problem som finns idag med brist på plats och ständigt ökande datamängder löses med 

kontextbytet till molnet. Det är dock viktigt att särskilja kontext och teknik i den här frågan. 

En ny kontext bidrar till affärsnytta, men idag används samma teknik lokalt som i molnet. 

Studien visar att den extrema utveckling som sker inom informationsinsamlingstekniken idag, 

rimligen inom snar framtid lär kräva utveckling av servertekniken. De virtuella servrar som 

används idag är inte anpassade till molnlagring, vilket vi tror kommer att bli en fråga för fram-

tida utveckling. Respondenterna nämner inte virtuella servrar som ett problem för datalagring, 

men studien visar att kontentan av resultatet pekar tydligt på att servertekniken kommer att 

behöva vidareutvecklas och anpassas för att speciellt lämpas för molnet.  
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Som presenterat i kapitel fem finns mycket affärsnytta att utvinna genom att flytta sin lagring 

från lokal förvaltning till molntjänster. Att använda samma teknik, virtuella servrar, i en ny 

kontext, molnet, bidrar enligt resultat av denna studie till en mer effektiv verksamhet. Aspekter 

som upptid, ekonomi och till viss del säkerhet, nämnda av våra respondenter, anser vi väl  

representera detta.  

Teoretiska fördelar som skalbarhet och flexibilitet har även de genom studien visats resultera i 

affärsnytta. Skalbarhet framför allt är en aspekt som vi tydligt ser bidra till affärsnytta för bru-

karna. Aspekten nämndes tidigt av alla respondenter och har, när molntjänster började använ-

das, förändrat förutsättningar för samtliga brukare. Tydliga exempel på skalbarhet som bidrar 

till affärsnytta är att brukaren endast betalar för det utrymme denne utnyttjar samt att lagrings-

utrymmet går att öka eller minska omgående. Flexibilitet bidrar till affärsnytta genom det breda 

utbud som molntjänster erbjuder samt att brukaren genom molnet inte binds till en klient eller 

geografisk plats.   

Studien visar att tågexemplet som tas upp i introduktionen är ett bra exempel på tillfällen då 

det inte tillför en organisation någonting att köpa egna servrar för att lagra data på. Det finns 

situationer då det för organisationen är fördelaktigt att förvalta lokala servrar, till exempel om 

de besitter extremt känslig data. I de flesta situationer visar studien dock att lagra information 

i molnet, löser de problem som finns med ständigt ökande datamängder idag, samt att  

affärsnytta tillförs organisationer på många sätt, dessa är nämnda ovan. 

En sammanställning av de resultat som framkommit, kopplade till våra frågeställningar, genom 

studiens analys presenteras i tabellen nedan.  

 

 Definition av molnet Affärsnytta med data-

lagring i molnet 

Upplevda problem 

med datalagring idag 

Tidigare forskning Skalbart & flexibelt där du 

inte betalar för utrymme 

som du inte använder 

Flexibelt användande & låga 

driftskostnader. Även upptid 

och skalbarhet. 

Informationens tillväxt le-

der till ineffektiv datalag-

ring i dagens situation.  

Brukare Alla hr olika definitioner 

av en molntjänst, ofta defi-

nieras tjänsten utifrån bru-

karens verksamhetsbehov. 

Skalbarhet, ekonomiska för-

delar och mobilitet. Även sä-

kerhet nämns som en af-

färsnytta. Ändamålsenlig 

lagring av speciell data. 

Med att informations-

mängden ökar ställs högre 

krav på datalagring, vilket 

leder till att nya alternativ 

till lokal datalagring be-

hövs.  

Specialister En virtuell datorhall som 

alla har tillgång till. Mass-

vis med tjänster erbjuds 

som kan användas i bruka-

rens egna applikationer.  

En outtömlig resurs, billigt 

att lagra data i molnet. Yp-

perligt medium att bearbeta 

data. Flexibelt gällande hur 

data lagras.  

Molnet är ett bra alternativ 

till lokal datalagring, det är 

billigare, mer flexibelt och 

kommer leda till en mer ef-

fektiv verksamhet för bru-

karen.  

Table 1: Sammanställning av resultat 
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6.2 Reflektion 
 

Då urvalet av respondenter var av ett ändamålsenligt urval var vi ganska säkra på redan innan 

datainsamlingen att insamlad data skulle vara av högsta relevans för vår studie. Det visade sig 

vara ett rimligt antagande då var respondent för sig har bidragit med betydelsefull information 

som har hjälpt oss i vårt arbete. Ändamålet med urvalet var att intervjua företag som befann 

sig i skiftet mellan lokal datalagring och datalagring i molnet. I efterhand finns dock aspekten 

att det eventuellt hade kunnat skapa en mer nyanserad bild av denna studies resultat om även 

motståndare till molntjänster intervjuats. 

I början hade man kunnat anta att affärsnyttan som företagen skulle uttrycka med att flytta ut i 

molnet skulle vara unison. Dock har studien visat att detta inte alls är korrekt. Det finns ge-

mensamma nämnare men alla respondenter nämner olika aspekter som bidragande faktorer till 

deras utvinnande av affärsnytta. Detta resultat beror med allra största sannolikhet på att N-

studier valdes över fallstudier då det har lett till att många enheter med olika verksamhetsom-

råden undersökts. Vi menar att N-studier var ett väl genomtänkt val då vi har fått det resultat 

vi ämnade med dessa, nämligen en komplett kunskap kring molnet som fenomen utifrån många 

aspekter. 

Resultatet är till viss del subjektivt, vilket enligt oss framkommit av att definitionen av molnet 

är mycket komplext. Molnet använda inte heller av olika användare av samma anledning, vilket 

bidrar ytterligare till ett subjektivt resultat. Det står dock klart att affärsnytta finns att utvinna 

även om den i olika fall tar olika form.  

Vi ser att samtliga respondenter uttrycker att molnet kommer att ta mycket plats i framtidens 

IT-värld. Det vittnar dock alla om att en flytt till molnet är en komplex process, inte minst 

juridiskt, säkerhetsmässigt och inställningsmässigt. Då säkerhetsaspekten med molnet är den 

som hörs och syns tydligast i media var vi övertygade om att brukarna även de skulle uttrycka 

den oron. Förvånansvärt var att säkerhet i visst fall uttrycktes som en affärsnytta/fördel med att 

använda sig av molntjänster.  

Överlag finner vi att studien genomförts på det sätt som var avsett från början. Då vi under 

studiens gång kommit i kontakt med stora mängder tryckt material och genomfört grundliga 

intervjuer har nya aspekter kommit till vår kännedom. Det har lett till givande diskussioner 

både mellan oss som författare och med våra respondenter och vi menar att det har hjälpt stu-

diens helhetsperspektiv. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Då vårt resultat pekar på att datalagring i molnet löser de problem som finns idag med hjälp av 

en ny kontext och inte genom hårdvaruteknik anser vi att vidare forskning krävs inom hård-

varutekniken. Virtuella servrar som används i molnet idag är inte speciellt anpassade för den 

nya kontexten. Att det krävs vidare forskning inom hårdvarutekniken blir uppenbart då moln-

tjänstleverantörerna idag själva utvecklar hårdvaruteknik för att serverleverantörerna sackar 

efter. Krav som molnet har på servrar utvecklas inte av de serveraktörer som finns på mark-

naden idag. (Danielsson, 2014, maj) 

Då vi kommit i kontakt med polyglot-lagring7 i denna studie anser vi att det är framtidens sätt 

att lagra data på. Att ha en databas som ska vara lämpad för alla typer av data är inte längre en 

legitim lösning. Vi menar att det definitivt bör forskas vidare även inom detta område då kraven 

på datalagring troligen inte sänks i framtiden.  

 

  

                                                           
7 Sökord: polyglot persistence, polyglot storage 
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