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Sammanfattning: 

 

Det finns många fördelar med att använda molntjänster och molnmarknaden har växt fort de 

senaste åren. Men när molnleverantörsmarknaden är så pass konkurrens utsatt är det inte lätt 

att välja vem man vill vända sig till, och det finns ofta anledningar till att vilja byta leverantör. 

Det finns många saker som kan låsa in en kund hos en leverantör, ofta på grund av att det 

skulle bli alldeles för dyrt att flytta, kanske för att ditt system inte är kompatibelt med någon 

annan leverantör, eller för att ett avtal hindrar dig från att flytta delar av systemet. Detta är 

vad man brukar kalla för leverantörsinlåsningar (vendor lock-ins). Många vill idag flytta 

system till molnet, men få är tillräckligt kunniga i vad det innebär och vad som kommer 

krävas från kunden. I den här studien vill vi belysa problemet och erbjuda vägledning till hur 

man kan minimera leverantörsinlåsningar.   

 

 

Nyckelord: 
 

Leverantörsinlåsning, molntjänst, molnmodell, IaaS, SaaS, PaaS, exit-strategier, standarder, 

vendor lock-in



 

Ordlista 

Utility Computing: En affärsmodell leverantörer använder för att tillhandahålla 

beräkningsresurser och infrastruktur till kunder. Leverantören äger infrastrukturen och 

resurserna, kunden har direkt åtkomst till dessa. Kostnaden baseras på resursförbrukning.  

 

IT på kran: Kunden köper en outsourcad tjänst från en leverantör. Tjänsten tillhandahålls av 

leverantören och är skalbar, ökar och minskar för att möta kundens efterfrågan. 

 

On-premise: En leveransmodell av mjukvara som karaktäriseras av att en kund köper 

mjukvaran som ex. licens. Mjukvaran installeras in-house på kundens infrastruktur. 

 

Molntjänst: Refererar till de tre molntjänsteklasserna; infrastructure as a service (IaaS), 

platform as a service (PaaS) och software as a service (SaaS). Dessa är tjänster som 

tillhandahålls via nätverk. 

 

Molnarkitektur: En abstrakt arkitektur som utgörs av tre lager, IaaS som är längst ner, PaaS 

i mitten och SaaS högst upp. 

 

Molnmodell: Modellen som en molntjänst distribueras efter. Kan vara publik (öppen för 

alla), privat (används endast av ett fåtal), gemensamt (där molnet underhålls och används av 

en grupp med ett gemensamt intresse) eller hybrid (en blandning av två eller flera av de andra 

modellerna) 

 

Tunna klient: En tunn klient agerar som användargränssnitt mellan andra servrar i ett centralt 

nätverk. Klienten kan vara en terminal eller en vanlig dator som används för att skicka mus- 

och tangentbordskommandon till servrar som utför data processer 

 

Tjocka klient: Till skillnad mot tunna klienter sker data processer lokalt på tjocka klienter 

och eventuell lagring på annan server. Tjocka klienter har därför högre krav på processor, 

minne och andra resurser för att utför beräkningar 

 

NIST: National Institute of Standards and Technology (NIST) är en 

standardiseringsorganisation i USA. NIST publicerar standarder och riktlinjer inom ett antal 

områden, bland annat inom Informationsteknologi 

 

Viritualisering: Att skapa en virtuell version av en enhet eller resurs, exempelvis server, 

operativsystem, lagringsenhet eller ett nätverk. Användare interagerar med den skapade 

virtuella resursen som om det vore en fysisk enhet 

 

Hypervisor: Är mjukvara och hårdvara som används för att skapa och köra virtuella resurser 

 

Transitering: Processer relaterade till migration och flytt till molnet och molntjänster 

 

SLA: Service-level agreement (SLA) är ett kontrakt mellan en tjänsteleverantör och en kund. 

Kontraktet specifiererar krav och villkor på tjänsten som levereras 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Cloud Computing är ett samlat begrepp för olika kategorier av molntjänster som distribueras 

över nätverk. Mjuk- och hårdvaran som används för att tillhandahålla molntjänsterna relateras 

till molnet. Molntjänster är utbredda idag och utnyttjas dagligen av såväl stora organisationer 

som privata användare. Tjänsterna distribueras av molnleverantörer och kännetecknas av att 

de är virtuella och oändligt upplevda resurser, där hårdvaran som tjänsterna körs på är 

abstraherad från användaren. Det särskiljs mellan tre typer av molntjänster: Infrastructure as a 

Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS). Dessa 

molntjänster levereras genom ett antal olika molnmodeller: Private, Public, Hybrid eller 

Community (Sosinsky, 2011). 

  

Molnet liknas således vid att det är en vidareutveckling av utility computing där leverans och 

betalning av resurser kan jämföras med allmänna tjänster i samhället (vatten, el, 

telekommunikation) (Rittinghouse & Ransome, 2010). Ofta används uttrycket IT på kran i 

samband med molntjänster. Organisationer har länge baserat sin IT-drift på on-premise där 

IT-avdelningen ansvarat för installation och underhåll av all hård- och mjukvara som 

används. De främsta drivkrafterna som fått organisationer att flytta hela eller delar av sin IT-

infrastruktur till molnet är för de ekonomiska och tekniska fördelarna som kan uppnås. 

Genom att reducera kostnader och minimera investeringar inom infrastruktur och istället se 

till att molnleverantörer IT-driften. Organisationer kan på så sätt fokusera mer på 

kärnverksamheten (Kavis, 2014). Några av de tekniska fördelarna är framförallt On-demand 

self-service, att på begäran får åtkomst till tjänster, broad network access, tjänsterna 

tillhandahålls genom Internet och rapid elasticity som möjliggör att resurser dynamiskt skalas 

för att möta konsumentens efterfrågan (Mell & Grance, 2013; Krutz & Vindes, 2010). 

  

Molnet har utvecklats mycket på senare år och intresset för molntjänster förväntas att fortsätta 

växa i framtiden. Investeringar inom cloud computing har på senare år ökat markant och i en 

undersökning av Synergy Research Group visade 2013 första kvartal, en omsättning från 

PaaS och IaaS tjänster som överskred 2 $ miljarder och representerade en ökning på 56 % 

från föregående år (Gallo, 2013). 

1.2 Problemformulering 

Organisationer ser fördelarna med molnet, men alla ser inte de risker som en övergång till 

molntjänster innebär. När organisationer migrerar sin IT-verksamhet till en molnleverantör 

medför det att de förlitar sig på molnleverantörens tjänster, protokoll, standarder och verktyg. 

Organisationer kan behöva byta molnleverantör av flera olika anledningar: 

kostnadsbesparingar, säkerhet, kvalitet, lagstiftning och tillgänglighet. En av riskerna med 

molntjänster är leverantörsinlåsningar s.k. vendor lock-ins som gör processen att migrera till 

en annan molnleverantör svår och kostsam (Rabbetts, 2013). I en undersökning gjord 2014 av 

North Bridge i samarbete med Gigaom Research och 1358 respondenter visade det sig att en 

oro bland organisationer för leverantörsinlåsningar inom molnet uppgick till 29 % (Skok, 

2014). Vi anser att de risker organisationer utsätter sig för kopplade till inlåsningseffekter kan 
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bero på brist i kunskap vid val av molnleverantörer, molntjänster och migrationens fulla 

innebörd. Dessa risker tror vi kan minskas genom att förbereda sig inför val av molntjänst och 

molnleverantör. Genom att identifiera risker kopplade till inlåsningar tror vi att organisationer 

kan göra en molnmigrering mindre benägen för inlåsning. 

  

Studien syfte är att svara på följande frågeställning: 

 

Hur kan organisationer minska risken att bli inlåsta när de väljer molnleverantör samt 

molntjänster? 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka problem som kan uppstå när organisationer väljer 

molntjänster och molnleverantör. Undersökningen har för avsikt att identifiera risker 

kopplade till leverantörsinlåsningssituationer och hur molnmigrering kan göras mindre 

riskfylld och framgångsrikare. Studiens syfte är framställa vägledande kunskap i form av 

rekommendationer som kan underlätta främst för organisationer som vill använda molnet. 

Vad organisationer bör ha i åtanke för att undvika eller minimera risken med en inlåsning vid 

val av molntjänst och molnleverantör. 

1.4 Avgränsning 

Cloud computing kan delas in i tre typer av molntjänster, IaaS, PaaS och SaaS, och studien 

ser till att behandla alla tre. I studien prioriterades molnleverantörer över kunder till 

molnleverantörer eftersom vi antog att leverantörerna skulle ha bredare samt djupare kunskap 

inom ämnet och att de är mer intresserade av arbetet och därmed villigare att svara på frågor 

och dela åsikter. Vi försökte även intervjua kunder men fick inga svar på våra förfrågningar 

under den tid vi sökte respondenter. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. I första kapitlet beskrivs bakgrunden till arbetet, 

behandling av problemområdet och forskningsfrågan. Kapitel två beskriver hur arbetet lagts 

upp och utförts samt  metoder för datainsamling och dataanalys. Kapitel tre innehåller 

litteraturgenomgången och den teori som ger stöd för den empiriska delen. Kapitel fyra 

behandlar vår empiri och data som samlats in. I kapitel fem analyseras empirin tillsammans 

med det teoretiska materialet från litteraturgenomgången. I det slutliga kapitlet sammanfattas 

och presenteras studiens resultat, slutsatser som besvarar forskningsfrågan och en diskussion 

om studiens validitet och eventuell vidare forskning.  
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2 Metod 

Detta avsnitt behandlar studiens genomförande. Inledningsvis motiveras studiens 

forskningsparadigm. Därefter motiveras den forskningsstrategi som använts under arbetet. 

Slutligen förklaras vilka datainsamlingsmetoder som använts och hur dataanalysen 

genomförts. 

2.1 Forskningsansats 

Uppsatsen har bedrivits utifrån det interpretativa forskningsparadigmet. Enligt Oates (2006) 

definition innebär interpretativ forskning att förstå den sociala kontext och processer som ett 

informationssystem skapas av och hur det påverkas av sin sociala miljö. 

  

Målet med interpretativ forskning behöver inte bevisa eller motbevisa en viss hypotes utan 

snarare att skapa en förståelse för hur olika faktorer i en social miljö relaterar eller skiljer sig 

från varandra. Interpretativismen undersöker ett fenomen på djupet, ur olika synvinklar och 

hur dessa förändras över tid. Oates (2006) beskriver ett antal karaktärsdrag för det 

interpretativa paradigmet: 

  

Multiple subjective realities: 

Att utgå från att det finns flera synsätt och sanningar som uppfattas olika av individer och 

grupper av individer. 

  

Dynamic, socially constructed meaning: 

Att det enda sättet att överföra sanningar mellan individer eller grupper är genom språk eller 

andra sociala konstruktioner. Dessa skiljer sig mellan grupper och över tidsperioder. 

 

Researcher reflexivity: 

Forskare är inte neutrala utan deras åsikter formas efter deras egna antaganden och 

uppfattningar. Därför måste skribenter vara medvetna om detta och hur de själva påverkar det 

eller de som studeras. 

  

Study of people in their natural social setting: 

Att inte påverka människor med sina egna uppfattningar eller förväntningar under forskningar 

av människor i deras naturliga miljö. 

  

Qualitative data analysis: 

Kvalitativ data är av stor betydelse inom interpretativismen där människors beteenden, 

uppfattningar, val och känslor analyseras. 

  

Multiple interpretations: 

Att inte förvänta sig att hitta en lösning eller förklaring, utan att i stället försöka hitta flera och 

finna vilken som verkar troligast baserat på bevis. 
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Eftersom leverantörsinlåsningar är ett stort och komplicerat fenomen med många olika sidor 

och åsikter så vi förutsätter att det inte finns en enda universell lösning och anser därför att 

interpretativ forskning passar arbetet väldigt bra. Vårt val av den interpretativa ansatsen 

motiveras även av studiens datainsamlingsmetod, där en kvalitativ metod i form av intervjuer 

gjorts med molnleverantörer och syftade till att analysera olika uppfattningar, erfarenheter och 

åsikter. Vi inser dock att det finns en risk i att erfarenheter och åsikter från respondenter och 

även oss själva, kan komma att avspegla sig i studien. 

2.2 Forskningsstrategi 

Interpretativa forskningsparadigm går ofta hand i hand med fältstudier, då kvalititativ kunskap 

behövs för att kunna få en djup förståelse. Oates (2006) skriver dessutom att fältstudier passar 

bra vid framtagning av nya modeller eller ramverk och kan liknas till vägledande kunskap, 

vilket är det som vill uppnås med studien. Eftersom så pass många grupper och individer 

påverkas av leverantörsinlåsningar så förutsätts det att det finns många olika åsikter kring 

problemet och har därför kommer flera små fältstudier utföras, multiple case studies, för att 

visa flera synvinklar (Oates, 2006). Oates (2006) beskriver tre olika sorters fältstudier: 

explorativa, beskrivande och förklarande. Historiskt sätt är leverantörsinlåsningar ett fenomen 

som sträcker sig över fler branscher än IT, dock så är molnet relativt nytt och forskning 

relaterad till inlåsningar inom molnet är relativt begränsad. Vi anser att en explorativ studie 

passar vårt arbete, då den hjälper forskaren att förstå ett problem och ofta används när det inte 

finns mycket skrivet om ämnet. Beskrivande fältstudier är mer fokuserade på att berätta en 

detaljerad historia kring ett fenomen och förklarande vill beskriva vad som leder till en eller 

flera händelser och vilka faktorer som påverkade dessa. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

2.3.1 Litteraturgenomgång 

Målet med litteraturgenomgången var att inskaffa teoretisk kunskap inom cloud computing 

och molntjänster. Detta gjordes främst genom sökningar efter böcker, vetenskapliga artiklar 

och publikationer, tidningsartiklar och efter tidigare studier som berörde 

leverantörsinlåsningar och molnet. När vi sökte efter teori kring cloud computing och 

molntjänster har vi främst använt oss av ny litteratur inom området, den teori som använts 

sträcker sig från 2005 till 2014. Vi märkte tidigt att stor del av den litteratur vi hittat om 

molnet och dess definition refererade till standardiseringsorganisationen NIST, vi valde därför 

att söka oss vidare till de vetenskapliga publikationer som var producerade av NIST och 

relevanta för vår teori. Vi granskade källreferenser för att inhämta ytterligare kunskap. 

Framställningen av problemformuleringen gjordes i samband med att vi hittade 

tidningsartiklar och undersökningar som påvisade risker inom molnet och molntjänster som 

relaterade till leverantörsinlåsningar.  Det visade sig att medan det fanns väldigt mycket 

skrivet om molnet och molntjänster i litteraturen så hittades väldigt lite om 

leverantörsinlåsningar och ännu mindre om leverantörsinlåsningar inom molntjänster. Detta 

ledde oss till att fortsätta med en explorativ studie för att lära oss mer. Litteratur på internet 

hittades främst genom sökningar via Google scholar och genom referenser i andra artiklar. Vi 

sökte efter både engelska och svenska källor och använde sökord som cloud computing, 
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vendor lock-ins, supplier lock-in, IaaS, SaaS, PaaS, molntjänster, etc. Inga större 

avgränsningar gjordes eftersom det mesta som hittades användes. 

 

2.3.2 Intervjuer 

Det empiriska materialet valde vi att hämta in uteslutande genom semi-strukturerade 

intervjuer. Vi valde semi-strukturerade intervjuer då det gav oss möjlighet att vara flexibla 

bland frågorna och låta respondenten tala fritt om ämnet i hopp om att denne kanske nämner 

någonting vi inte tänkt på innan (Oates, 2006).  Alla intervjuer genomfördes på plats hos 

respondenterna. Intervjuerna följde fasta frågor enligt grupperade teman och erbjöd öppna 

svar. Intervjufrågorna skickades inte i förhand och intervjuerna genomfördes ansikte-mot-

ansikte för att få så ärliga och spontana svar som möjligt genom att begränsa respondentens 

betänktetid (Oates, 2006). Vi genomförde fyra intervjuer med personer anställda på olika IT- 

företag av varierande storlek, som på något sätt tillhandahöll molntjänster. 

2.3.3 Urval 

Vi ville intervjua erfarna respondenter med många år i molnbranschen för att kunna få ut så 

mycket relevant data från varje intervju som möjligt. Alla företag som intervjuades var 

baserade i Stockholmsområdet, eftersom det var närmast för oss. Vi skickade en förfrågan till 

personer inom kompetensområden som vi trodde kunde hjälpa, bland annat VD och ansvariga 

för IT. Bland de svar vi fick var vi tvungna att tacka nej till några på grund av tidsbrist, vi 

prioriterade företag som kunde besökas istället för att utföra en telefonintervju. Tillslut blev 

det fyra intervjutillfällen med fyra olika företag. 

2.3.4 Design av intervju 

Intervjufrågorna vi ställde var uppdelade enligt fem kategorier. Det fanns 25 huvudfrågor med 

ett antal följdfrågor. Frågorna var ordnade så att intervjun började med generella frågor och 

senare riktade in sig på avancerade frågor inom området leverantörsinlåsningar. Denna 

struktur valdes för att få en enkel start på intervjun, respondenten kunde under den generella 

delen utan ansträngning svara på frågorna och på så sätt byggdes ett förtroende upp (Oates, 

2006). Kategorierna delades upp enligt följande: inledande frågor, molnet och molntjänster, 

företagets molntjänster, risker inom molnet och leverantörsinlåsningar. 

  

Inledande frågor 

Efter att ha presenterat oss och vårt arbete frågade vi om företagets historia, funktion och om 

respondentens arbetsroll. Dessa frågor var mest till för att starta en dialog och för att starta 

med frågor som respondenten definitivt kunde svara på. Denna del tog relativt lång tid trots 

de få frågorna eftersom de flesta respondenterna hade en lång historia inom industrin. 

  

Molnet och molntjänster 

Här bad vi först respondenten att definiera vad molnet är för något, vi frågade också kring de 

olika molntjänster, molnmodeller och deras styrkor och svagheter. Dessa frågor relaterar vi 

till teorin som vi behandlar i kapitel 3. Poängen med den här delen är att se till så vi hade 
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samma uppfattning och terminologi om de saker vi tänkt fråga om senare i intervjun, samt att 

ta reda på hur mycket respondenten visste om molntjänster och molnmodeller. 

  

Företagets molntjänster 

Vi ställde sedan några frågor specifikt om de molntjänster företaget erbjuder. Vilka typer av 

molntjänster de erbjuder i form av IaaS, PaaS och SaaS och vilka kunder dem riktar in sig 

mot samt om de i sitt arbete följer några specifika ramverk, standarder eller riktlinjer. Dessa 

frågor ansåg vi var nödvändiga för att undersöka om de eventuellt följde riktlinjer ex. NIST 

eller liknande i sitt arbete. Vi ville också försäkra oss om att vi talade samma språk angående 

molntjänster och att vi förstod vilka de faktiskt tillhandahåller. Vi frågade även om hur insatta 

kunder till leverantörer vanligtvis var och vilka problem det kunde ställa till med ifall de inte 

var det. Vi tyckte det var relevant att få en uppfattning kring hur insatta de flesta 

molnanvändare är i vad de betalar för eftersom vi tror att okunskap kan leda till inlåsning 

samt molnleverantörernas tankar om sina kunder. 

  

Risker inom molnet 

En kort kategori där vi frågade om vilka risker respondenten anser finns med molnet och 

molntjänster. Sedan frågade vi även, om respondenten inte redan nämnt det, ifall kunders 

beroende av deras leverantör kan vara en risk. Detta är mest för att enkelt kunna gå in på den 

sista kategorin om leverantörsinlåsningar, men det kan också vara intressant att se vilka risker 

leverantörer anser är de viktigaste eller största. 

  

Leverantörsinlåsningar 

Det här är den kategori som är mest central för studien. Här ställde vi frågor om vad 

respondenten visste om leverantörsinlåsningar, inom vilka molntjänster och modeller det 

utgör störst risk, och hur inlåsningar kan påverka kunder, som relaterar till risker vi 

identifierat och beskrivit i avsnittet (3.4 leverantörsinlåsningar). Vi ville även veta om 

företagen kände till andra risker och om de har gjort någonting för att förhindra 

inlåsningseffekter samt vad kunder kan göra. Vi ville ta reda på hur stort problem 

respondenten tyckte inlåsning är, om de ens tyckte att det är ett problem. Vi frågade också om 

hur leverantörsinlåsningar kommer se ut i framtiden. 

2.3.5 Genomförande 

Alla intervjuer utfördes på samma sätt. Vi besökte företagets kontor och satte oss med 

respondenten eller respondenterna i ett konferensrum Intervjuerna tog ungefär 45-60 minuter. 

Vi började med att presentera oss själva och vårt arbete. Innan intervjun startade såg vi till att 

alla parter var överens hur informationen skulle behandlas och att intervjun skulle bandas 

(Oates, 2006). Alla respondenter gick med på att bandas. Innan intervjun började frågade vi 

även om informanten ville anonymiseras. 
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2.4 Metodik för analys 

Efter vi genomfört intervjuerna och genererat kvalitativ data i form av bandat ljud var vi 

tvungna att omvandla det till ett format som gick att analysera. Varje intervju transkriberades 

för att underlätta dataanalys. Allt material lästes först igenom för att få en överblick. Varje 

transkriberad intervju delades sedan in i olika segment enligt följande kategorier: segment 

som är relaterade till vår forskningsfråga, segment som innehåller beskrivande information 

och anses vara viktig för studien och segment som inte relaterar till studiens syfte. Vi använde 

oss av theme analysis, där varje segment kategoriserades under teman som användes i 

intervjun. Denna systematisering av data underlättade sammanlänkning av segment och för att 

hitta mönster som sedan analyserades och förklarades. (Oates, 2006) 
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3 Teori 

3.1 Cloud Computing 

Ett moln har sedan en lång tid tillbaka använts som en metafor för att representera Internet. 

Molnet representerar en modell för transport av data mellan stamnät och slutdestinationer och 

har sitt ursprung vid designande av nätverksdiagram, internetbaserade system och tjänster. 

utility computing är ett koncept där beräknings- och lagringsresurser tillhandahålls över 

nätverk där betalning sker per resursförbrukning och kan liknas vid allmänna tjänster i 

samhället (vatten, el, telekommunikation). Detta koncept kom sedan att vidareutvecklas till 

cloud computing med virtualisering av servrar och on demand åtkomst till tjänster för tredje 

parter över Internet (Rittinghouse & Ransome, 2010). Internet delar således många 

egenskaper med cloud computing genom liknande protokoll, standarder, applikationer och 

operativsystem (Sosinsky, 2011). I fortsättningen av uppsatsen kommer vi använda oss av 

molnet när vi relaterar till cloud computing. Molnet funktionalitet utgörs av ett antal 

samarbetande entiteter, där bland molnleverantörer som tillhandhåller molntjänster, via 

internetleverantörer som har hand om transporten av molntjänsterna och slutligen 

konsumenter som konsumerar molntjänsterna. (Marinescu, 2013) 

3.1.1 Molnets definition 

Idag ses molnet ofta som någonting nytt, hett och the next big thing inom IT-branschen, men 

molnet bygger på äldre koncept och teknologier inom informationsteknik. Rittinghouse & 

Ransome (2010) skriver att många även ser istället molnet som en uppdaterad form av utility 

computing som paketerats om och marknadsförs som något nytt. Det finns en mängd olika 

definitioner av molnet och varje tillfrågad organisation skulle förmodligen ha en egen 

uppfattning och definition om molnet. Vi har valt att beskriva två av de mer accepterade 

definitioner som används ute i affärsverksamheten. 

  

IASA - Sveriges IT-arkitekter definition av cloud computing: 
Termen Cloud Computing relaterar till både applikationer som levereras som tjänster över internet 

och till den hårdvara och systemmjukvara som tillhandahåller dessa tjänster. (IASA, 2009) 

  

Sveriges IT-arkitekter kallar hårdvaran och systemmjukvaran för molnet. Tjänsterna som 

erbjuds av molnet levereras genom utility computing. cloud computing karaktäriseras av: 

upplevt oändliga resurser och betalning per resursförbrukning. 

  

 

NIST – National Institute Of Standards and Technology definition av cloud computing: 
Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a 

shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, 

and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or 

service provider interaction. (Mell & Grance 2012, s. 2) 

  

I teoridelen förhåller vi oss till NIST definition av molnet då vi anser att den är mest 

internationellt accepterad definition. Karaktärsdragen för molnet beskrivs närmare i nästa 

avsnitt. 
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3.1.2 Molnets karaktärsdrag 

NIST fastställer i sin definition att molnet utgörs av fem essentiella karaktärsdrag: on-demand 

self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, och measured service. 

  

On-demand self-service 

På begäran kan konsumenter använda tjänster i form av servertid, lagring, mjukvara och 

nätverksresurser med mera utan mänsklig interaktion. (Mell & Grance, 2013; Krutz & Vindes 

2010). 

  

Broad network access 

Tjänsterna tillhandahålls genom nätverk med hög överföringskapacitet och standardiserad 

teknik som främjar användande av tunna (åtkomst via webbläsare) och tjocka (åtkomst via 

lokal terminal) klienter. (Mell & Grance, 2013; Krutz & Vindes, 2010). 

  

Resource pooling 

Genom multitenancy delas resurser och kostnader över en större mängd konsumenter 

(Rittinghouse & Ransome, 2010). Fysiska och virtuella resurser tilldelas dynamiskt baserat på 

användning för att optimera prestandan i molnet. (Mell & Grance, 2013) 

  

Rapid elasticity 

Resurser upplevs som oändliga och skalbara eftersom de växer och minskar för att möta 

konsumentens efterfrågan. Kostnaden baseras på de resurser som konsumenten använder 

under en viss tidsperiod. (Mell & Grance, 2013; Krutz & Vindes, 2010) 

 

Measured service 

Resursanvändning övervakas kontinuerligt och automatiskt av molnets system. 

Molnleverantören kan på så sätt optimera tjänster samtidigt som konsumenten kan debiteras 

baserat på resursförbrukning. (Mell & Grance, 2013; Krutz & Vindes, 2010). 

3.4 Molntjänster 

Traditionell IT-miljö baseras på on-premise (system och drift) på egna servrar. IT-avdelningar 

inom organisationen sköter inköp, installation, drift och säkerhet av hårdvara och mjukvara. 

Många av dessa uppgifter automatiseras genom molntjänster (Skok, 2014). Molntjänster 

relateras till tre typer av molntjänster och tillhandahålls via Internet som mjukvara som tjänst 

(SaaS), plattform som tjänst (PaaS), infrastruktur som tjänst (IaaS) eller en kombination av 

dessa. Dessa tre typer av molntjänster delar sig över tre abstraktionslager och utgör en lagrad 

stack av molnarkitektur. En molntjänst ligger på en högre nivå i stacken om deras tjänster 

utgörs av komponenter från underliggande lagret (Youseff et al., 2008). Valet av en specifik 

molntjänst eller kombination bestämmer ansvarsfördelningen mellan konsumenten respektive 

molnleverantören och är avgörande för en lyckad molnbaserad lösning (Skok, 2014). 
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3.2.1 Infrastructure as a Service (IaaS) 

Den lägsta nivån i stacken utgörs av IaaS och abstraherar kontroll och underhåll av den 

underliggande molninfrastrukturen (servrar, lagring, nätverk och andra resurser). 

Konsumenter får åtkomst till molninfrastrukturen som virtualiserade objekt. Detta möjliggör 

kontroll över applikationer, operativsystem, lagring, nätverkskomponenter (såsom 

brandväggar) utan fysiskt kontakt med infrastrukturen. IaaS karaktäriseras av att 

molnleverantören äger infrastrukturen som delas över en mängd användare, resurserna är 

dynamiskt skalbara och kan utökas vid behov, kostnader baseras på förbrukade resurser och 

tillgång till teknik i framkant (Marinescu, 2013). Genom IaaS ges mycket ansvar gällande 

infrastrukturen till konsumenten. Att underhålla och sköta driften av den virtualiserade 

infrastrukturen ligger hos konsumenten. (Badger el al., 2012) 

3.2.2 Platform as a Service (PaaS) 

Nästa nivå i stacken utgörs av PaaS och möjliggör för konsumenter att utveckla och 

implementera egna och köpta applikationer på molnleverantörens infrastruktur som sedan 

andra konsumenter får åtkomst till genom internetwebbläsare. PaaS delar egenskaper med 

IaaS i form av dynamisk skalbarhet och kostnad per förbrukade resurser (servertid, lagring, 

processorkraft). Utvecklingsplattform levereras med bland annat fördefinierade 

programmeringsspråk, utvecklingsverktyg och bibliotek. Molnleverantören äger och 

underhåller infrastrukturen (Rittinghouse & Ransome, 2010). PaaS tillhandahåller en lägre 

kostnad för utvecklare genom en komplett miljö som stödjer hela systemutvecklingens 

livscykel utan installation av hårdvara och mjukvara. (Krutz & Vindes, 2010) 

3.2.3 Software as a Service (SaaS) 

SaaS ligger högst upp på stacken. Genom SaaS levereras en komplett miljö av applikationer 

genom tunna klienter och ingen lokal installation krävs. Konsumenten använder enbart 

applikationerna och all infrastruktur sköts av molnleverantören. Applikationsinstanser inom 

SaaS kan delas över en större mängd konsumenter, i samband med att kostnader baseras på 

hur länge de används kan de även vara billigare än traditionella mjukvarulicenser. (Krutz & 

Vindes, 2010) 
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3.3 Molnmodeller 

I detta avsnitt behandlas de fyra molnmodellerna som används idag för distribution av 

molntjänster. Oavsett molntjänstetyp (IaaS, PaaS, SaaS) levereras tjänsterna genom någon av 

följande molnmodeller: public cloud, private cloud, hybrid cloud eller community cloud (Mell 

& Grance, 2013). 

3.3.1 Public Cloud 

Publika moln tillhandahålls öppna för allmänheten och ägs och kontrolleras av en eller flera 

organisationer. Publika moln karaktäriseras genom att tjänster och resurser delas över en 

större mängd konsumenter (Mell & Grance, 2013). Molnleverantören ser till att underhåll och 

dagliga aktiviteter utförs, konsumenter har således låg kontroll och översikt över 

infrastrukturen. (Mather et al., 2009) 

 

Kavis (2014) nämner några av de främsta fördelarna med publika moln, konsumenten betalar 

enbart för de resurser som används, inga krav på kontroll av hårdvara och möjligheten till 

dynamiskt skalbarhet av tjänster vid behov samt molnleverantören kärnkompetens när det 

gäller drift och underhåll av molnet. Kavis (2014) tar även upp nackdelar med publika moln 

såsom: kontrollen av bl.a. driftstopp, juridiska krav (äganderätt, sekretess) och möjligheter till 

konfigurabilitet. 

3.3.2 Private Cloud 

Privata moln skiljer sig från publika genom att distribution sker genom privata nätverk. Den 

underliggande infrastrukturen för molnet tillhandahålls specifikt för en organisation och delas 

inte med andra organisationer. Privata moln kan ägas av organisationen, en molnleverantör 

eller en kombination av dessa. Det går att urskilja tre typer av privata moln (dedicated, 

community, managed). (Mather et al., 2009) 

  

Dedicated 

Privata moln tillhandahålls genom konsumentägda datacenter eller gemensamma datacenter. 

Underhåll sköts av interna IT-avdelningar. (Mather et al., 2009) 

  

Community 

Privata moln som ägs, kontrolleras och tillhandahålls av molnleverantörer. Genom kontrakt 

och SLA (Service-level agreement) upprätthålls kraven på molnet mellan konsument och 

molnleverantören. (Mather et al., 2009) 

  

Managed 

Privata moln som ägs av konsumenten men tillhandahålls och kontrolleras av en 

molnleverantör. (Mather et al., 2009) Många av de fördelar privata moln har kontra publika är 

ökad kontroll över juridiska krav (ägaderätt, sekretess), säkerhet och konfigurabilitet. 

Däremot mister privata moln ofta fördelar relaterade till rapid elasticity, resource pooling 

samt kostnad per resursförbrukning eftersom de endast används av en begränsad mängd 

kunder. (Kavis, 2014) 
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3.3.3 Hybrid Cloud 

Moln av hybrid karaktär utgörs av två eller flera molnmodeller som samverkar. Dessa är 

bundna genom standardiserad teknik som tillåter data och applikations portabilitet (Mell & 

Grance, 2013). Fördelar med hybrida moln (ex. privat och publikt) är möjligheten att dela upp 

applikationer och känsliga data mellan två olika moln. Krutz & Vindes (2010) skriver att 

hybrida molnmodeller kan användas för cloudbursting, privata moln som når sin 

maxkapacitet (perioder av hög efterfrågan) kan utnyttja det publika molnet som stöd. 

  

Kavis (2014) menar att det optimala för hybrid moln är att använda sig det publika molnet i så 

lång utsträckning som möjlig för att dra nytta av fördelarna med rapid elasticity och resource 

pooling och att begränsa sig till privata molnet när risker och krav på data gällande sekretess 

och säkerhet överstiger det publika molnets. 

3.3.4 Community Cloud 

I ett gemensamt moln delas molninfrastrukturen mellan konsumenter från samma 

intresseområden. Konsumenter kan vara från statliga myndigheter, industrier eller andra 

organisationer, men interaktionen med molnet utgörs från deras liknande intressen och krav 

(tjänster, sekretess, säkerhet, etc.), vilket skiljer sig från publika moln där konsumenter ofta 

har olika intressen och behov. Det gemensamma molnet kan ägas och underhållas av en 

organisation, gemensamt mellan konsumenter, eller av en separat molnleverantör. (Krutz & 

Vindes, 2010; Buyya et al., 2013) 

3.4 Leverantörsinlåsningar 

I detta avsnitt redogörs problemområdet leverantörsinlåsningar och vilka risker som finns 

med leverantörsinlåsningar som relaterar till molnet. 

3.4.1 Definition 

Leverantörsinlåsningar s.k. vendor lock-ins uppstår i situationer när en kund blir beroende av 

en leverantör. Detta beroende kan vara ett resultat av en viss leverantörs specifika produkter, 

tjänster eller teknologi (Schulz, 2012). Kunden hindras ofta genom att kostnaden för att byta 

blir för stor, oftast på grund av kompabilitetsproblem mellan leverantörer, antingen för att de 

valt olika lösningar men ibland för att saker såsom reparationer och tillägg endast går att få 

tag på från en viss leverantör (Williams et al., 2005). 

 

En oro för att bli inlåst till en leverantör är även ett bekymmer för IT industrin. 

Inlåsningseffekter inom IT-industrin beskrivs ofta som brister i kompabilitet mellan olika 

system. Leverantörer kan tillhandahålla liknande produkter och tjänster men sakna 

interoperabilitet mellan dem. Leverantörer kan även designa produkter som enbart går att byta 

ut eller uppgraderas av just leverantören. Detta kan användas i syfte till att låsa in kunder och 

göra de svårt att byta leverantör. (Williams et al., 2005) 
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3.4.2 Leverantörsinlåsningar inom molnet 

I molnmarknaden, till skillnad från den traditionella IT marknaden, finns det inte några 

standarder eller protokoll idag. Detta gör att molnet är ett område som är utsatt för 

inlåsningseffekter och kan leda till att framtida migreringar till och från molnet kan bli väldigt 

kostsamma för kunder, som sällan planerar hur de ska ta sig ifrån en molntjänst. Detta kan 

leda till dyra kostnader och hinder som kan bli väldigt svåra att ta sig runt. (McKendrick, 

2011) 

 

En leverantörsinlåsning inom molnet innebär svårhetsgraden av att förflytta en applikation 

eller data mellan molnleverantörer eller tillbaka till organisationen. Faktorer som kostnad, tid, 

grad av svårighet och portabilitet är variabler som bestämmer storleken av inlåsningseffekten. 

(Velte et al., 2010) 

 

IaaS, PaaS och SaaS delar många risker som relaterar till inlåsningseffekter. Dessa 

molntjänsters interna och externa funktioner är direkt beroende av molnleverantörens 

tillhandahållna resurser. För dessa molntjänster finns en risk i att en konsument blir fast till att 

använda en viss molnleverantör på grund av kostnaden att byta leverantör blir för stor. Brister 

i kompabilitet mellan molnleverantörer är ett annat bekymmer som kan uppstå och förhindra 

användarens möjlighet att förflytta egna resurser till en annan leverantör eller tillbaka till 

kunden. Organisationer som förlitar sig på att molntjänsterna har en hög nivå av tillgänglighet 

och inte kan tolerera störningar i systemen, utsätter sig för en risk som kan uppstå genom att 

tjänster blir otillgängliga, på grund av avbrott hos leverantören eller att leverantören går i 

konkurs. (Burd, 2011) 

 

Den exakta risknivån för en leverantörinlåsning beror på i hur stor utsträckning mjukvaran 

följer allmänna standarder (Burd, 2011). En fortsatt dominans av proprietära molntjänster 

kommer troligtvis ha en negativ inverkan på marknaden. IaaS, PaaS och SaaS kommer 

fortsätta växa i framtiden men en standardiserad marknad skulle leda till att PaaS designas för 

att bli lättare att migrera mellan infrastrukturer och på så sätt minskad oro för 

leverantörsinlåsningar (Marinescu, 2013). Exempelvis om en leverantör tillhandahåller en 

plattform som använder Linux eller annan systemmjukvara baserad på GNU License (General 

Public License) skulle risken för en inlåsning vara mindre än om proprietär egenutvecklad 

programvara används. Leverantörsinlåsningar är ett ökande bekymmer och idag finns det inga 

standarder för varken IaaS, PaaS eller SaaS interfaces, detta försvårar processer med att flytta 

data och program mellan leverantörer (Antonopoulos & Gillam, 2010). 

Standardiseringsarbeten från organisationer såsom NIST försöker åtgärda problemet 

(Marinescu, 2013). 

 

Leverantörsinlåsningar behöver inte vara framtvingade av en leverantör som tillhandhåller en 

viss tjänst eller produkt. Det kan vara en kund som tillåter det att hända, antingen medvetet, 

till exempel för att stärka en allians med leverantören, eller omedvetet, och på så sätt ge 

leverantören för mycket kontroll. Leverantörsinlåsningar associeras ofta som något negativt 

men så behöver det inte vara, så länge användaren är medveten om det och har kontroll över 

sina beslut kan det bidra till positiva effekter för såväl användaren och leverantören. När det 

endast är leverantören som får vinning genom inlåsningen utgör det en risk för kunden. Ofta 

sker leverantörsinlåsningar genom att leverantören levererar specifika teknologier, produkter 

och tjänster men det är konsumenten som slutändan gör sitt val (Schulz, 2012). Inlåsningar 

kan även uppstå på grund av portabilitetsbrist. Detta sker ofta när kund vill transitera från 
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molnet tillbaka in-house eller till en annan leverantör och en exit strategi inte upprättats. Idag 

finns det väldigt lite verktyg och åtgärder som underlättar portabilitet mellan molntjänster. 

(ISACA, 2012). 

 

Risken för en leverantörsinlåsning ökar med antalet hårdvara och mjukvara komponenter och 

även typen av molntjänster som tillhandahålls. IaaS har lägst risk för en inlåsning eftersom 

leverantörer ofta använder liknande virtualiseringsmiljöer. Detta underlättar möjligheten att 

flytta virtuella servrar mellan leverantörer. Risken för inlåsning ökar hos PaaS eftersom 

leverantören också tillhandahåller mjukvarukomponenter utöver hårdvaran och risken är som 

störst hos SaaS, där leverantören även kontrollerar användarens applikationer. (Burd, 2011) 

 

En inlåsningsrisk även kan uppstå mellan molnmodeller. När hybrida molnlösningar används, 

exempelvis genom att en organisation använder ett privat moln för att avgränsa känslig 

information och även ett publikt moln för andra affärsbehov kan portabilitetsproblem uppstå 

då det kan finnas skillnader i data och applikationsstandarder (Hill et al., 2013). 

 

Ofta ses dyr hårdvara som det mest utsatt för en leverantörsinlåsning, men mjukvara är det 

som kunder ofta låser in sig på. Interoperabiliteten mellan servrar, lagring och nätverk har 

ökat i samband med hårdvaruutvecklingen, men det har också bidragit till att det är mer 

känsligt för inlåsning. Inlåsningen kan ske vid val av en viss hypervisor, operativsystem eller 

resurshanteringssystem inom infrastrukturen. Även plattformar med informations verktyg och 

databaser samt applikationer är områden som är utsatta för inlåsning. (Schulz, 2012) 

 

Schulz (2012) definierar en lista med tankar kring inlåsningar som berör både leverantörer 

och kunder: 

 

 Kunder måste hantera sina resurser. 

 

 Teknologileverantörer måste närma sig kunderna för att påverka hur de tänker. 

 

 Det kan finnas kostnader i att endast ha en leverantör på grund av brist på konkurrens. 

 

 Det kan finnas kostnader att själv utföra integrationer av system. 

 

 Det kostar att byta leverantör eller leverantörsteknologi. 

 

 Att hantera resurser kan vara lättare än att hantera högre förvaltning. 

 

 Virtualisering och moln kan både vara en källa till inlåsning och ett verktyg att minska 

inlåsning med. 

 

 Som kund kan det vara en bra sak med inlåsning om det leder till fördelar. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna och är uppdelat i sex kategorier. Den 

första kategorin börjar med en bakgrund av respondenterna och organisationerna och därefter 

följer respondenternas åsikter inom molnet och molntjänster, transiteringsprocesser, 

leverantörers definition av en leverantörsinlåsning, molnleverantörer och inlåsningar, 

leverantörsinlåsningar inom molntjänster och molnmodeller. 

4.1 Bakgrund 

Organisation A 

Respondenten arbetar som produktchef inom molninfrastruktur på organisation A. 

Respondenten har globalt ansvar för organisationens molntjänster. Organisationen har över 

15000 anställa och opererar i över ett tjugotal länder. Norden är huvudmarknaden där de har 

flest kunder. Operativa tjänster finns utplacerade runtom i Europa och agerar som stöd. 

Organisationen har kunder från olika branscher. Molnet är ett tillväxt område för 

organisationen och en stor efterfrågan kommer från Sverige det senaste året. Respondenten 

berättar att organisationen utöver IaaS, PaaS och SaaS även tillhandahåller industrispecifika 

moln. 

  

Organisation B 

Respondenten är ansvarig för försäljning och affärsutveckling och har arbetat inom IT-

branschen i 17 år. Organisationen har ca 800 anställda, arbetar främst med arbetsplatsdrift 

med tillhörande applikationer och finns i ett antal länder i Europa. Molntjänsterna som 

tillhandahålls produceras till stor del inom organisationen men samarbete finns med större 

aktörer på marknaden. Organisationen tillhandahåller för det mesta privata molnlösningar till 

kunder med varierande molntjänster i form av SaaS, PaaS och IaaS 

  

Organisation C 

Organisation C agerar som IT-leverantör inom central infrastruktur, klienthantering, licens, 

mjukvaror och molntjänster. Respondent A är affärsområdeschef och ansvarar för central 

infrastruktur och nätverk inom organisationen, har cirka 25 år erfarenhet inom IT-branschen. 

Respondent B arbetar som konsultchef och cirka 25 år i IT-branschen. Organisationen 

tillhandahåller SaaS, PaaS och IaaS. 

  

Organisation D 

Organisationen grundades 2008 och agerar som är en återförsäljare av IT-infrastruktur 

lösningar. Antalet anställda är få men organisationen täcker områden som systemlösningar, 

virtualisering, infrastruktur, backup och lagring, produkter och tjänster samt konsultation. 

Respondenten är VD inom organisationen med lång arbetserfarenhet inom IT-branschen. 

Organisationen tillhandahåller främst IaaS och PaaS. 
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4.2 Molnet och molntjänster 

Organisation A 

Respondent A säger att det finns lika många definitioner av molnet som det finns leverantörer 

men organisationen försöker följa de definitioner som sätts av dem största standardiserings 

organisationerna, Gartner, IDC och NIST. Eftersom molnet är relativt nytt och regler ofta 

skrivs om gäller det att kunna anpassa sig. En molntjänst ska dock vara multitenant, alltså ska 

den kunna köras av flera och vara skalbar till användarens affärsbehov. Kapacitet ska skruvas 

upp och ner beroende på kundernas efterfrågan. Respondenten refererar det till IT på kran, ju 

mer du vrider desto mer IT får du. 

  

Respondenten menar att moln idag är väldigt generella, men de passar egentligen ingen. De 

passar alla okej men ingen perfekt. Så det organisationen har gjort är att skapa 

industrispecifika moln som lever upp till de krav som ställs på vissa branscher, ex. kryptering, 

latency och på så sätt även tar de ansvar för även de krav kunderna måste leva upp till. 

Respondenten anser att molnleverantörer behöver ta mer ansvar över att även kunders krav 

finns i molnet. Det är också viktigt att kunder inser att molnet innebär en delar miljö med 

andra företag och kunder måste vara medvetna om att även andra använder resurser och att de 

inte alltid kan få det som begärts. 

  

Organisation B 

Respondent B menar att molnet handlar om tjänster som är lätta att ropa av med automation, 

debiteras dynamiskt efter utnyttjande men där det inte är viktigt var tjänsten finns placerad 

geografiskt. Av molntjänsterna är det SaaS som de flesta är ute efter. Det som tidigare 

kodades av mjukvarutillverkare, lades på skiva och såldes i butik går nu att nå över nätet. Men 

det blir en stor utmaning för kunder att koppla ihop applikationerna som köpts, något som 

tidigare löstes av ens leverantör i deras serverhall. Organisation B vill fortsätta hjälpa sina 

kunder med detta, även fast de inte längre levererar hårdvaran. En efterlevnad av policys, 

standarder och certifieringar anses vara viktigt för att kunder ska förstå vad som händer 

bakom ridån. Det handlar även om att vara kompatibel med stora leverantörer som Microsoft 

och CISCO för att kunna dra nytta av deras utveckling. För kunder är det viktigt att vara 

pålästa på vad de egentligen köper för tjänster och inte skriva ett avtal utan att veta vad som 

står i avtalet. Annars är molntjänster ganska riskfria. Den största risken är okunskap. 

  

Organisation C 

Molnet anses vara ett alternativt konsumtionsförfarande, det finns ingenting med molnet som 

är bättre, utan det är snarare bara en annan betalningsmodell baserad på resursförbrukning. On 

demand, outsourcing och moln skiljer sig bara i hur de produceras i bakkant. Molntjänster har 

dock gjort det lättare att välja vad kunder vill köpa, du kan köpa allt som ett fulländat paket 

och slippa göra någonting eller så kan du välja att bara köpa järnet och drifta det själv, eller 

någonting där emellan. Standarder och ramverk som ITIL används i den utsträckning kunder 

använder dem, men respondenterna menar att standardiserade verktyg bara räcker en liten bit, 

det mesta måste överses av människor. Kunder måste inse att IT inte är singulariteter utan att 

integration är extremt viktigt, alla delar måste fungera med varandra. Väljer du att köpa 

tjänster från olika leverantörer kan det bli svårt att integrera allt. 
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Organisation D 

Respondent D beskriver att molnet är en möjlighet att köpa IT på ett annat sätt. Det går att 

köpa kapacitet när det behövs och betala under den tid som det används. Automatisering och 

självprovisionering är det viktigaste inom molnet. Respondenten menar att SaaS lösningar så 

som Office 365 ofta har fördelar i att de är billigare och lättare att komma igång med än om 

det görs in house, men har sina begränsningar ifall du vill göra specifika anpassningar. Så 

länge du håller sig till boxade lösningar och inte skräddarsyr funkar det utmärkt. Men det kan 

bli hemskt dyrt om du pillar med det själv. IaaS marknaden är idag extremt konkurrans utsatt. 

Det krävs stora investeringar för att komma igång och det är väldigt svårt att vara billigare 

eller bättre än de stora leverantörerna som finns idag, till exempel Amazon. Organisationen 

förhåller sig till ITIL ramverk där avtal, incidenthantering etc. är involverat. Respondenten 

tycker det finns risker inom molntjänster så som dataintigritet, vart data står och en risk i att 

tillgängligheten inte alltid blir den som avtalats. Det finns en risk i att molnlösningar 

havererar och om en kund har flera system och tjänster hos en leverantör kan det bli väldigt 

jobbigt om något går fel eftersom du själv inte har någon kontroll över situationen. Att som 

kund lita på leverantören men inte ha kontroll om backup utförs är en ytterligare risk. 

4.3 Transiteringsprocesser 

Organisation A 

Respondenten berättar att det är en omfattande process när det kommer nya kunder. 

Transiteringsprojektet inleds med ett uppstartsmöte och due diligence. Sedan tittar 

leverantören på vad kunden kan ha för nytta i molnet. Respondenten berättar att de diskuterar 

med nya kunder om de faror och risker och försäkrar kunden om att molnet är säkert. 

Respondenten menar att molnet är mycket mer standardiserat och säkrare med regler som ska 

levas upp till, till skillnad mot traditionell outsourcing. Det är lättare att transitera in i molnet 

än till vanlig outsourcing. Transisterings projekt är väldigt smärtfritt och de problem som 

brukar uppstå är inte molnspecifika utan skulle vara där oavsett vilken plattform du flyttade 

till, exempelvis att nätverk går att integrera. Kunderna är sällan speciellt insatta i molntjänster 

och vet inte exakt vad de är ute efter. Respondenten menar att det är svårt för kunder att vara 

det men ser inte det som ett problem eftersom det är organisationens jobb att vara rådgivare. 

  

Organisation B 

Normalt startar kundprocesser genom att det görs behovsanalyser och due diligence innan 

transiteringsarbetet. Behovsanalysen görs tillsammans med kunden och tekniker där de går 

igenom lösningar. En viktig del av behovsanalysen är att se till att organisationen skapar 

förtroende och hittar eventuella problem innan det är för sent. Under processen uppstår det 

alltid någon from av problem, ofta för att kunden inte insett att de är en del av processen och 

behöver själva komma med in-leveranser, testare för att ge ett acceptansgodkännande. 

Respondenten säger att det är väldigt viktigt att vara “supertydlig” med sådant i avtal som 

skrivs. Men det är för det mesta ganska lättlösta problem om du har rätt inställning. 

  

Organisation C 

Respondenten berättar att det alltid sker en förstudie men att affärsprocessen kan se lite olika 

ut beroende om kunder kommer själva eller om dem söker leverantörer ute på öppna 

marknaden. Ett team går igenom kundens behov och ställer frågor, sen sker en urvalsprocess 

då kunden väljer den lämpligaste leverantören. Förstudien och transiteringprojekt är aldrig 

smärtfria processer. Respondenten menar att du arbetar med människor, och företag är väldigt 
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olika så att skräddarsy kan behövas göras, däremot om det handlar om en tjänst som säljs 

vidare är det simplare eftersom du bara levererar och inte kan ändra någonting i tjänsten. Det 

händer ofta att kunder inte är tillräckligt insatta i molntjänster och oftast handlar det om att de 

vill förenkla saker. De vill ha det billigt men vet inte riktigt vad det är de betalar för och då 

kan det tillkomma extra kostnader på grund av kontrakt som inte är tillräckligt utförliga. 

Respondenten säger att de inte själva gör såhär men att det nog är många andra som gör det. 

 

Organisation D 

Respondenten berättar att de vid större förändringar hos en kund gärna utför förstudier. 

Organisationen går gärna in hos kunden och utför nulägesanalyser. Detta görs för att se vilka 

alternativ kunden har och hur de kommer vidare. Respondenten menar att kunder inte är 

tillräckligt insatta i molntjänster men att det är därför de anlitar organisationen som 

expertpartner. Det är ibland en utmaning när du pratar med kunder att förstå precis vad som 

avses och vad de vill uppnå. Men det är även en möjlighet som ger en chansen att styra 

kunden mot sådant du tror och tycker är bra för båda parterna. Respondenten säger att de 

ibland inte blir leverantör i slutändan men att organisationen då ändå hjälpt kunden utvärdera 

flera alternativ. 

4.4 Vad är en leverantörsinlåsning? 

Organisation A 

Respondenten tycker gammal outsourcing kan liknas vid leverantörsinlåsning, där allt från 

drift, handböcker, servrar och skräddarsydda applikationer som var kundunika. Respondenten 

jämför det med små konsultbolag som jobbar in sig för att bli unika på företag så att du inte 

kan bli av med om. Respondenten menar att molnet snarare är en definition på upplåsning, 

med öppna standarder, integrationer och pris. Organisationen har aldrig fått kritik för att deras 

tjänster är inlåsande, respondenten säger att de har öppnat upp sina molntjänster och menar att 

det aldrig varit lättare att flytta till en annan leverantör än vad det är idag och att det är 

leverantörers ansvar att arbeta emot inlåsningseffekter. Respondenten ser ingen som helst 

positivt med leverantörsinlåsningar vare sig för kund eller leverantören och menar att de även 

är negativt för leverantörer som får dålig publicitet och missnöjda kunder. Dock måste kunden 

ändå vara uppmärksam och försiktig när de väljer en leverantör. 

  

Organisation B 

Respondent B definierar en leverantörsinlåsning som, när en leverantör skapar, utvecklar och 

trycker en kund aktivt mot någonting som är svårt att komma ifrån. Det är dock inget stort 

problem idag då det inte är någon framgångsrik taktik.  Men även om det är leverantörens 

mening eller inte så finns det alltid inlåsningseffekter och det är både kundens och 

leverantörens ansvar att se till att vara pålästa och överens om vad som sker. För att arbeta 

mot inlåsning har organisationen en strategi att vara transparanta och inte använde egna 

lösningar, utan att snarare använda standardiserade lösningar, till exempel Microsoft. De är 

noga med att det står i avtal vad som händer när kunder lämnar dem, ex. dokumentation. Alla 

kunder är oroade över att bli inlåsta med det kan faktiskt vara positivt att bli inlåst, även för 

kunden. Inlåsning sker ofta via ett avtal och så länge relationen mellan kund och leverantör är 

god, långsiktighet och förutsägbarhet spelar det ingen roll hur länge avtalet varar. Då gör det 

kanske ingenting om kunden är inlåst, det gynnar båda. 
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Organisation C 

Respondent C beskriver leverantörsinlåsningar som teknikskulder. Dessa uppstår lätt om en 

kund fastnat i ett dåligt kontrakt en längre tid och inte utvecklats. När de väl är ute sitter det 

med gammal infrastruktur och kan inte konkurrera med andra förens dem har betalat massa 

pengar för att utveckla eller köpa nytt. Det kan också ske genom att leverantörer erbjuder 

egenutvecklade lösningar som passar bra men sen är kunden fast med programvara som bara 

ägs av en leverantör på hela marknaden och har inget val annat än att stanna hos denna eller 

köpa nytt. Respondenten menar att ansvaret för att inlåsningar inte ska ske är delat mellan 

kunder och leverantörer och att båda idag kommer för undan för lätt. Kunden har dock det 

största ansvaret och måste se till att det avtalats en exit strategi när dem skriver på ett 

kontrakt, något som ses för sällan. Även fast en inlåsning leder till att leverantören sitter i en 

bättre sits vid omförhandlingen så måste hela industrin bli bättre på att berätta om problemet. 

Ibland kan det vara värt för kunder att ta en inlåsning om de är villiga då tjänsten kanske är så 

pass bra eller billig. 

  

Organisation D 

Respondenten menar att det ligger i alla leverantörers intresse att låsa in kunder och tror att 

alla deras kunder känner viss oro över detta. Inlåsningseffekter är ofrånkomliga, har alltid 

funnits och är ett problem idag, även fast det blivit bättre. Tidigare gick det att vara inlåst hos 

leverantörer av datorer, då en skillnad mellan drivrutiner hos HP och IBM inte var 

kompatibla, i den delen finns inge inlåsning längre. Marknaden utvecklas för fort för att 

standarder ska kunna hinna med, så om endast standardiserade tjänster används så ligger du 

hopplöst efter, och om du som kund inte är snabb nog med att byta från en gammal plattform 

kan du också bli fast och behöva betala massa pengar för att komma därifrån. Ansvaret för att 

undvika inlåsningar ligger på kunden, de är deras uppgift att vara väl pålästa när de väljer 

leverantör. Så länge leverantören är tydlig med vad de gör så är det helt upp till dem hur 

mycket de vill låsa in. Så länge tjänsten är bra och alla är överens så behöver inlåsningen inte 

vara negativ. 

4.5 Molnleverantörer och inlåsningar 

Organisation A 

Kunder vill inte ha för unika lösningar utan vill gärna kunna jämföra flera leverantörer och att 

utgå från standardiserad teknik i grund och botten som leverantör är viktigt, anser 

respondenten. Även om organisationen också levererar unika industrispecifika moln, med 

liten konkurrens, så håller de sig inom standarder och tar ett helhetsansvar för kunder. 

Respondenten ser en risk med molnet för kunder som fortfarande ligger kvar på egna fysiska 

servrar, då dessa ofta har skräddarsydda och kundunika lösningar, med backup stationer och 

konfigurationer på servrar som är komplicerade. Att flytta kundens fysiska servrar in i molnet 

är en lösning. Att leverantörsinlåsningar skulle ske genom att en leverantör gick i konkurs ser 

respondenten som liten risk, då marknaden för molntjänster fortfarande är växande. Uppköp 

är något som respondenten tror kommer ske oftare inom molnet, men att det inte skulle utgöra 

någon större risk för leverantörsinlåsning. Respondenten ser en trend i att molnleverantörer 

som Amazon och Google öppnar upp för integrationer och ser en möjlighet till att byta 

operatör genom drag-and-drop inom snart framtid. 
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Organisation B 

Respondenten berättar att det är en ganska hård konkurrans mellan leverantörer men att om en 

kund skulle behöva en tjänst som endast en leverantör kan tillhandahålla så finns det en stor 

risk att leverantören börjar agera opportunistiskt, till exempel genom att höja sina priser. Det 

är också en risk för kunden ifall deras leverantör skulle gå i konkurs eller bli uppköpt för då 

står de där med en plattform de inte kan flytta och har kanske mer bråttom än om de själva 

valt att lämna. Respondenten ser ett framtidsproblem som kan utgöra en risk för kunder, där 

dem väljer att köpa tjänster från flera leverantörer s.k. multi sourcing och att det blir svårt att 

integrera tjänsterna för att det inte riktigt finns någon som tar ansvar för att det ska fungera 

som det ska. Respondent tror att molnet kommer bli stabilare i framtiden eftersom tekniken 

blir bättre och färre fysiska fel. Respondenten tror också att inlåsningseffekter kommer bli 

färre inom standard tjänster såsom mail och filhantering, men att i mer avancerade tjänster, till 

exempel affärssystem, så kommer det alltid att finnas hög inlåsning. 

  

Organisation C 

Alla leverantörer strävar idag efter en position där de aktivt kan agera opportunistiskt mot sina 

kunder, men detta motverkas av marknadsekonomin som alltid strävar efter konkurrens men 

det är alltid något leverantörer försöker uppnå. Till exempel så bygger hårdvaruleverantörer 

hela proprietära system för att de ska få sälja allt kunden behöver och det är en stor inlåsning. 

Konkurs är en stor risk för kunden då det kan bli väldigt svårt att få ut data från leverantörens 

system. Det är väldigt viktigt att, som leverantör, ha ordning i böckerna och, som kund, att ha 

väldigt bra koll på vem du gör affärer med för att inte hamna i den situationen. Uppköpningar, 

menar respondenten, händer hela tiden och är ingen att egentligen oroa sig över. Sådana saker 

händer hela tiden. Det enda är om kunden av någon anledning inte vill använda den 

leverantören som köper, till exempel för att de har en fler leverantörs strategi och en av ens 

leverantörer köper upp en annan av dem. Men då finns det ofta tid att byta innan, sådana 

affärer tar lång tid. Leverantörsinlåsningar tror respondenten kommer fortsätta finnas i 

framtiden men det kommer bli bättre och menar att utvecklingen av molnet styrs av kunderna 

snarare än leverantörerna. 

  

Organisation D 

Leverantörer som levererar tjänster och är unika med lite konkurrens har en tendens att inte 

jobba för att hitta och sätta standarder utan snarare försöka hitta sätt att definiera sig själva. 

Om allting skulle se likadant ut och vara prissatt likadant så skulle ingen vara definierad, 

säger respondenten. Kunderna skulle dock vilja att allting var likadant, så att de skulle kunna 

flytta sina tjänster hursomhelst. Ungefär som elavtal. Respondenten påpekar att det är viktigt, 

att som kund gör sina egna förstudier på leverantörer för att undvika problem med 

inlåsningar. Att kunden bör titta på det tekniska men framförallt hur det finansiella läget ser ut 

för leverantören. Är det en mindre leverantör som blir utsatt för konkurrens och går i konkurs 

kan kunden få det svårt. Det är en sådan otrolig överexponering av molnleverantörer idag och 

det finns alldeles för många servrar som står och snurrar. Det är väldigt svårt för leverantörer 

att förebygga eftersom marknaden är väldigt oförutsägbar och nya konkurrenter dyker upp 

hela tiden. Respondenten är övertygad om att leverantörsinlåsningar alltid kommer finnas 

men att de har flyttats högre upp i värdekedjan. Längst ner finns hårdvara och saker som 

brukade vara väldigt inlåsande men som inte är det längre. En bidragande effekt till 

leverantörsinlåsningar är också den snabba tekniska utvecklingen till skillnad mot 

framtagning av standarder som är långsammare. 
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4.6 Leverantörsinlåsningar inom molntjänster och modeller 

Organisation A 

Givitvis går det att låsa in på infrastukturen, men det är väldigt svårt på nyare hårdvara och 

om du har virtualiserat. Plattformar är ofta väldigt standardiserade så det är också svårt såvida 

kunden inte gjort egna unika integrationskopplingar. Respondenten anser att det är som störst 

risk att låsa in sig genom software as a service, där det händer att kunder “ramlar dit” så fort 

dem börjar skräddarsy en applikation för att passa deras affärsbehov. Det kan vara att de 

lägger in flera nya funktioner och fält på en standardapplikation, så länge inga uppgraderingar 

eller nya versioner läggs på funkar det. När uppdateringar av hela system sker, då hänger inte 

applikationen med. Så blir det en inlåsning eftersom ingen annan har den speciella, anpassade 

funktionen. Idag är det inte lika många som vill skräddarsy då kunder har börjat inse hur 

jobbigt och dyrt det kan bli, men det är fortfarande ett problem att många har gamla system 

som redan är väldigt skräddarsydda, då får du successivt ta bort dem så att det inte stör 

någons arbete när funktioner försvinner. Ett alternativ är standardiserade tillägg som ser 

likadana ut för alla. Det kan vara extra funktioner för en standarapplikation, dessa underhåller 

leverantören medan en kundspecifik applikation sköts av kunden. Organisationen försöker 

istället uppmuntra tillägg. 

  

Organisation B 

Det är större risk att låsa in sig på SaaS än PaaS och IaaS. Ju högre upp i näringskedjan, desto 

större risk för inlåsningar finns det. Respondenten säger att ju mindre komplex ens egen 

verksamhet är som kund, desto lättare bör det vara att byta molntjänst och leverantör, risken 

för en inlåsning är mindre då. Det finns även en ofrånkomlig inlåsningseffekt i att det kan 

vara väldigt dyrt att flytta en plattform mellan leverantörer eftersom det alltid finns en 

ställkostnad oavsett hur öppen tjänsten är. 

  

Organisation C 

Respondenten menar att den största risken för inlåsning finns i SaaS. Ju högre upp i OSI-

modellen du är, desto känsligare blir du för inlåsning. Mellan molnmodellerna anser 

respondenten att det finns störst problem med integration inom publika molnen. En inlåsning 

inom privata moln kan öka om infrastrukturen är utdaterad. 

  

Organisation D 

Oavsett vad som väljs så finns det inte längre någon inlåsning från hårdvara, säger 

respondenten. Det är borta. Någonstans finns det en inlåsning i vilken hypervisor du väljer för 

att köra en virtualiseringsmiljö, om IaaS används. Sen finns det en jätteinlåsning i 

applikationer, SaaS. Ju högre upp du kommer i den här värdekedjan, desto närmare du 

kommer själva applikationen eller funktionen, ju större är också risken att du faktiskt låser 

fast dig med någonting som kan bli extremt dyrt. Respondenten anser att det inte finns någon 

större skillnad i inlåsning beroende på vilken molnmodell som används. 
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5 Analys 

I detta avsnitt analyserar vi empirin vi fick från intervjuerna tillsammans med den teori vi 

använder oss av. Analysen är uppdelat efter de kategorier som använts i avsnittet 4 Empiri. 

Avsnittet 4.1 Bakgrund behandlas inte i analysen. Vi anser att det avsnittet inte till resultatet. 

5.1 Molnet och molntjänster 

NIST började sitt arbete med att definiera molnet 2009 och publicerade 2011 sin slutliga 

definition av molnet (NIST, 2011). Sveriges IT-arkitekter fastslog sin definiton av molnet 

2009. Både NIST och Sveriges IT-arkitekter definitioner överlappar på en del punkter, 

däremot har NIST en mer utförlig definition. Båda definitionerna är överens om att 

molntjänster karaktäriseras av upplevt oändliga resurser och betalning baserad på 

resursförbrukning. Även fast respondent A var den enda som använde sig av NIST (se avsnitt 

3.1.1 & 3.1.2) eller någon annan officiell definition så var det många av respondenterna hade 

liknande svar när vi frågade om hur de definierade molnet. Många beskrev molntjänster som 

IT på kran, fast oftast med andra ord, som det viktigaste med molnet. Automatisering, 

anpassning, skalbarhet och multitenancy var också något som många nämnde. Inget av det 

respondenterna nämnde gick emot NIST, men ingen hade lika utförliga och specifika 

definitioner. Därför anser vi att NISTs definitoner är passande. Respondent B, C och D 

menade att det egentligen inte är något nytt med molnet, det är egentligen bara ompaketerad 

utility computing, precis som Rittinghouse & Ransome (2010) skriver och som beskrivs i 

(avsnitt 3.1). Ändå anser många att molnet är nytt (Rittinghouse & Ransome, 2010). Det som 

egentligen är nytt är kanske sättet det säljs på. Det påverkar dock kunder som är vana att köpa 

på ett annat sätt. Bland respondenterna A och C menar de att tillgängligheten är en risk för 

kunden, till exempel kan en delad miljö leda till att resurser inte alltid är tillgängliga. Burd 

(2011) nämner också tillgänglighet och avbrott hos molntjänster, som vi skriver om i (avsnitt 

3.4) vilket är viktigt att vara medveten om. 

  

Alla respondenter förstod direkt vad vi menade när vi pratade om molntjänster och modeller. 

De definitioner vi använde verkar vara välanvända. När vi ställde frågor om vad 

respondenterna tyckte det fanns för specifika risker med att använda molnet och molntjänster 

fick vi främst två svar. Att det kan vara svårt att integrera olika tjänster med varandra, 

speciellt om man valt att köpa från olika leverantörer och att använda publika moln eftersom 

kontroll över servrarna minskar. Även Burd (2011) nämner dessa risker med kompabilitet och 

integrering mellan molntjänster. Enligt respondenternas egna erfarenheter är kunders 

okunskap ett stort hinder och gör att de ofta utsätter sig för risker. (Burd, 2011) 

 

Antonopoulos & Gillam (2010) skriver att det är ett ökande problem i brister av standarder 

inom molntjänster, dessa försvårar kompabilitet mellan leverantörer. Respondenterna är 

ganska oense om hur användbara standarder faktiskt är, medan respondent A tycker att 

standarder är viktiga så verkar de andra tvivla på dem och vill bara använda dem om deras 

kunder har krav på det. Kanske beror det på att passande standarder saknas, eller att dessa 

standarder främst främjar kunder. 
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5.2 Transiteringsprocesser 

Alla respondenterna är överens om att förstudier, nulägesanalyser och due dilligence är viktigt 

men respondenternas upplevelser kring hur problematiska transisteringsprocesser brukar vara 

skiljer sig. Kunder är ofta okunniga och respondent B och C menar att det är ett problem som 

kan utnyttjas av leverantörer. A och D menar att leverantören bör agera som rådgivare i 

sådana här processer och då borde de inte uppstå några problem.  

 

Förstudier verkar vara väldigt viktiga för att kunden och leverantören ska få en bra relation. 

Om dessa inte är tillräckligt utförliga kan det leda till problem som leverantören eventuellt 

kan utnyttja. Det som kanske ofta saknas i dessa studier och de avtal som skrivs är hur det 

kommer gå till när kunden vill lämna leverantören, vilket som är väldigt viktigt för att 

undvika vissa inlåsningseffekter. (ISACA, 2012) 

 

Baserat på intervjuerna tycks det att många kunder inte har läst på tillräckligt mycket innan de 

ger sig in i molnet, men att många leverantörer jobbar för att det ändå ska vara säkert för 

kunderna, och då uppstår det sällan problem. Men det verkar ändå finnas leverantörer som 

utnyttjar kunders okunnighet så det är ett problem. 

5.3 Vad är en leverantörsinlåsning? 

Bland respondenterna fick vi varierande svar när vi frågade hur de definierade 

leverantörsinlåsningar och om de ansåg det som ett problemområde. Respondent A liknade 

gammal outsourcing till leverantörsinlåsning där det fanns mycket kundunika lösningar, men 

att molnet idag är en definition på upplåsning. Det var dock enbart respondent A som hade 

denna uppfattning. Gemensamt tyckte alla leverantörer att en leverantörsinlåsning är något 

som håller kvar kunder hos leverantören, medvetet eller omedvetet. Inlåsningen är mer eller 

mindre ofrånkomlig men kan minskas genom åtgärder såsom att hålla ens system uppdaterade 

och att skriva tydliga avtal med exit strategier. Proprietära molntjänstelösningar kan ha 

påverka marknaden negativt (Marinescu, 2013). Därför har respondenterna valt att inte 

utveckla egna lösningar utan snarare använda standardiserade produkter av de mest välkända 

leverantörerna. Alla Respondentens höll med om att ansvaret för att inte bli inlåst ligger tills 

största del hos kunden, förutom respondent A som tyckte att det var leverantörens ansvar. 

 

Trots att A tycker annorlunda anser vi att det är kundens ansvar, även fast en leverantör kan 

förlora på inlåsningseffekter så är det kunden som riskerar att behöva betala sig ut en 

inlåsning. Det är också kundens val att köpa en tjänst och kundens ansvar att veta vad det är 

för något man köper.  

 

En inlåsning behöver inte endast vara negativ, om kunden är medveten om 

inlåsningseffekterna men tycker tjänsten är tillräckligt bra kan det vara värt att ta en inlåsning, 

om den främjar både kunden och leverantören (Schulz, 2012). Detta håller respondenterna B, 

C och D med om. Respondent A menar dock att inlåsningar aldrig kan vara positiva för 

varken kund eller leverantör, anser vi är fel eftersom de andra respondenterna och Schulz 

(2012) säger emot. 
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Huruvida leverantörsinlåsningar faktiskt är en stor risk idag är respondenterna lite oense om, 

men vi tolkade det som att inlåsningar är ett problem men att det inte alltid går att åtgärda, 

men att de flesta kunder inte har tillräcklig kunskap inför köp av molntjänster är i alla fall 

något som respondenterna håller med om. Detta är något som kan utnyttjas av leverantörer 

och är ett problem som vi anser behöver belysas. 

5.4 Molnleverantörer och inlåsningar 

Burd (2011) beskriver att risknivån för en leverantörsinlåsning varierar i hur stor utsträckning 

molntjänsten följer allmänna standarder. Detta höll respondenterna till stor del med om, att 

inlåsningen kunde öka om kunder valde att avvika från standardprogramvaror och börja 

skräddarsy applikationer, något som kan leda till att kompabiliteten försämras och det kan bli 

dyrt att flytta.  

 

Tillgängligheten i molntjänster är något Burd (2011) ser som ett riskområde som kan leda till 

inlåsning, kunder som förlitar sig på sin leverantör kan få stora problem vid eventuella avbrott 

i tjänster eller om leverantören går i konkurs. Respondenterna var överens om att kunden 

skulle få det svårt om en leverantör gick i konkurs. Respondent och D håller båda med om att 

det är stor konkurrens bland leverantörer. Kunder bör således hålla bra koll på det finansiella 

läget hos leverantörer. 

 

Alla respondenterna höll med om att en leverantör i en position där de kan leverera en 

molntjänst utan stor konkurrens har stor möjlighet att agera opportunistiskt. Det är en risk 

som inte går att förutse, lyckligtvis brukar arbetsmarknaden motverka detta genom att skapa 

konkurrens, men eventuella förstudier på potentiella leverantörer innan kontrakt skrivs kan 

också minska risken. Schulz (2012) tänker att som kund använda flera leverantörer skulle 

kunna vara ett sätt att undvika risker kopplade till konkurrensbrist. Det kan tyckas fördelaktigt 

för kunder att ha en leverantör som har en bra position i en konkurrensutsatt marknad. 

 

Vi frågade respondenterna om vad de tror om leverantörsinlåsningar i framtiden. 

Sammanfattningsvis tror de att inlåsningseffekter kommer minska och flyttas högre upp i 

molnarkitekturer, att drag-and-drop av tjänster kommer vara möjligt mellan större 

leverantörer och lättare tjänster, såsom mail och filhantering, knappt kommer ha någon 

inlåsning alls. Mer avancerade tjänster, såsom affärsystem, och tjänster som måste anpassas 

efter kundens behov kommer alltid ha viss inlåsning.  

 

Om marknaden inte standardiseras finns det en risk att proprietära molntjänster forsätter ha en 

negativ inverkan. En standardiserad marknad skulle underlätta för kunder genom att göra 

transitering lättare och därmed minska oron för leverantörsinlåsningar (Marinescu, 2013). 

Respondenterna B och C menar dock att standarderna idag inte räcker till. De utvecklas i en 

mycket långsammare takt än tekniken och tjänsterna, leverantörer tjänar därför inte på att 

använde dem. Vi tror ändå att standarder kan hjälpa genom att göra marknaden säkrare för 

kunder. Idag finns trots allt inga standarder som är specifika för molntjänster (Antonopoulos 

& Gillam, 2010). 
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5.5 Leverantörsinlåsningar inom molntjänster och modeller 

Det finns skillnader i risknivån mellan molntjänster. Burd (2011) anser att risknivån ökar med 

antalet hårdvara- och mjukvarakomponenter som finns men även vilken typ av molntjänst 

som tillhandahålls. IaaS menar Burd (2011) därför utsätter kunden för lägst risk för inlåsning. 

En annan motivering till detta är att mycket ansvar läggs på kunden, som i större utsträckning 

har mer kontroll att konfigurera och underhålla infrastrukturen (Badger et al., 2012). I 

intervjuerna fick vi uppfattningen att det är väldigt svårt att låsa in med dagens hårdvara, men 

att det ändå finns viss inlåsning i IaaS, exempelvis kan kompabilitetsproblem uppstå beroende 

på vilket hypervisor du väljer att använda vid viritualisering. PaaS är också svårt att låsa in på 

eftersom det ofta är innehåller standard mjukvarukomponenter, enligt respondent A, men det 

finns risker då leverantören ofta också tillhandahåller mjukvarukomponenter (Burd, 2011). 

Den största risken finns helt klart högst upp i molnarkitekturen, när du använder SaaS 

eftersom leverantören kontrollerar applikationer (Burd, 2011). Eftersom applikationer ofta är 

direkt relaterade organisationers affärsbehov. Väljer en kund att skräddarsy en applikation 

ökar risken även för en inlåsning säger respondent A. 

 

Vi frågade respondenterna om hur de trodde risken för inlåsning skiljer sig beroende på vilken 

molnmodell som används, men de ansåg inte att det hade någon större inverkan annat än om 

infrastrukturen är utdaterad i ett privat moln. Risken kan dock öka vid användningen av 

hybrida moln om det finns skillnader i standarder mellan de olika modellerna man använder 

(Hill et al. 2013). Annars verkar valet av modell inte påverka inlåsningsrisken. 
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6 Avslutning 

I detta avslutande kapitel av studien inleds med en diskussion som belyser de hinder och 

risker som identifierats. Därefter presenteras slutsatser som tagits och den vägledande 

kunskap som tagits fram. Slutligen görs en reflektion av arbetet och förslag på vidare 

forskning presenteras. 

6.1 Diskussion 

Målet med denna studie har varit att belysa risker och problematiken som kan uppstå när 

kunder utsätts för leverantörsinlåsningar inom molnet. Syftet har varit att identifiera risker 

relaterade till olika molntjänster och molnleverantörer och hur dessa kan motverkas. Genom 

intervjuer med molnleverantörer samt stöd från befintlig teori har vi lyckats identifiera ett 

antal risker som kan utsätta kunder för leverantörsinlåsningar.  

 

Risker och risknivåer varierar beroende på vilken typ av molntjänst som används. Ett av det 

enklaste sättet att bli inlåst, enligt våra respondenter och teorin (se avsnitt 3.4), är att använda 

proprietära lösningar. Om använder skräddarsydda tjänster minskar bland annat kompabilitet 

och portabilitet med andra tjänster och det gör det svårt att transitera till andra 

molnleverantörer. Inlåsningar sker lättast högst upp i molnarkitekturen, på SaaS nivån. Om 

kunden väljer att skräddarsy på applikationsnivå kan det medföra en större risk för inlåsning, 

då tjänsterna är ofta direkt kopplade till kundens affärsbehov. Därför kan det tyckas 

fördelaktigt att som kund i så stor utsträckning som möjligt utnyttja standardprogramvara 

eller med öppna licenser som tillhandahålls av majoriteten av leverantörer samt att undvika att 

skräddarsy applikationer i den mån man kan. Respondent A nämnde tilläggstjänster som ett 

alternativ istället för att skräddarsy, vilket kan vara bättre. 

 

Med PaaS så levereras en utvecklingsplattform som kan innehålla fördefinierade 

programmeringsspråk, utvecklingsverktyg och bibliotek (Rittinghouse & Ransome, 2010). 

Trots att Respondent A tycker PaaS inte är inlåsande, kan utvecklingsplattformen innehålla 

mjukvarukomponenter som är specifika för en leverantör (Burd, 2011), därför anser vi att en 

inlåsning även möjlig. Man bör som kund därför tänka på att hålla sig till plattformar med 

standardiserade mjukvarukomponenter, exempelvis välkända utvecklingsverktyg och 

bibliotek. Att välja det som känns mer standard kan vara ett sätt att minska på 

inlåsningsrisken. 

 

Inlåsning i IaaS är svårt idag, gammal hårdvara brukade ha starka inlåsningseffekter, men 

idag är det oftast väldigt standardiserat, menar Schulz (2012) och våra respondenter. Dock 

finns det viss inlåsning i vilken hypervisor man väljer när man virtualiserar. (Schulz, 2012) 

 

Under intervjuerna fick vi veta att molnleverantörsmarknaden är idag väldigt 

konkurrensutsatt, en följd av att teknologin utvecklas och att leverantörer hela tiden kommer 

på nya lösningar. En inlåsning kan uppstå för kunder om deras leverantör går i konkurs på 

grund av konkurrens, exempelvis om konkurrenten har en bättre tjänst. Om kunden blir utsatt 

för en sådan form av inlåsning kan det leda till dyra kostnader eller att data går förlorad. 

Därför anser vi att det är viktigt kontrollera molnleverantörens ekonomiska situation. Om det 

däremot visar sig att en leverantör inte utsätts för lite konkurrens kan det också leda till 

problem för kunden eftersom leverantören kan agera opportunistiskt. 
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Utifrån det respondenterna beskrev, och från det Skok (2014) och Schulz (2012) skriver så 

kan kunder idag för lite om moln och molntjänster och deras eget ansvar. Något som ökar 

risken för inlåsningseffekter. Bristen på standarder gör att det inte finns något att gå efter och 

även fast man oftast gör förstudier och liknande innan man skriver avtal och transiterar in i 

molnet så tänker man sällan på hur man tar sig ut ur molnet. Vi anser att man som kund bör se 

till att ha en exit-strategi, hur ett byte av molnleverantör eller flytt tillbaka till in-house ska 

ske. (ISACA, 2012) 

 

Det gäller att både kunden och leverantören tar ansvar för sina delar i avtalen som ingås. 

Respondenterna ansåg att kunder sällan har tillräcklig kunskap om molntjänster och att de 

ofta får agera som rådgivare. Schulz (2012) nämner tankar om inlåsningar, bland annat att 

leverantörer har ett ansvar i att de måste närma sig kunder för att påverkar deras beslut och 

samtidigt gäller det för kunder att ta sitt ansvar och hantera sina resurser. Majoriteten av 

respondenterna tyckte ansvaret för att det sker en inlåsning ligger hos kunden. Schulz (2012) 

resonerar på liknande sätt och menar att ansvaret för inlåsningen ligger hos kunden. 

Respondent B tycker kunder inte alltid kunden uppfyller sitt ansvar, exempelvis vid 

transiteringsprocesser och testning. Detta är ett problem som kan bidra till en inlåsning. 

Eftersom ansvaret i slutändan är kundens gäller det att veta vad som behöver göras från ens 

egen sida och vara fullt medveten om vad man köper. 
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6.2 Slutsats 

Genom att analysera teorin och de fallstudier vi gjort har vi sammanställt vägledande kunskap 

i form av rekommendationer. Dessa anses vara främst framtagna för organisationer som vill 

migrera till molnet och minska risken för leverantörsinlåsning. Nedan presenteras den 

frågeställning som ställdes i början av studien och studiens slutsats.  

 

Hur kan organisationer minska risken med att bli inlåsta när de väljer molnleverantör samt 

molntjänster? 

 

Det finns många fördelar med använda molntjänster men det uppstår även risker. Eftersom 

molnmarknaden har vuxit så pass mycket finns det väldigt många leverantörer där ute och 

konkurrensen är stor. Det kan vara svårt att välja leverantör, många kommer ha knep för att 

hålla kvar en kund. Med dagens snabba utveckling av molntjänster ligger alltid 

standardiseringen efter. Utan utvecklingen av specifika standarder för molntjänster som 

underlättar kompabilitet och portabilitet mellan leverantörer kommer det fortsätta vara ett 

problem för organisationer. 

Det finns dock en del förslag potentiella kunder bör tänka på när de väljer att migrera till 

molnet. 

 

Använd standardprogramvara 

På grund av bristen av standarder så finns det många proprietära lösningar på marknaden, 

dessa lösningar kan ha brister i kompabilitet och portabilitet och kan bli svåra att flytta till och 

från leverantörer. Därför bör kunder hålla sig till öppna och standardiserade lösningar som 

kan tillhandahållas av många olika leverantörer.  

 

Undvik att skräddarsy applikationer 

För att undvika inlåsning bör inte applikationer skräddarsys. Skräddarsydda molntjänster 

tenderar att minska kompabilitet och portabilitet mellan andra tjänster och ökar 

inlåsningsrisken. Applikationer som förändras och avviker från standard kan bli kostsamma 

att flytta till mellan leverantörer. 

 

Gör förstudier 

För att undvika dåliga affärer mellan kund och leverantör är förstudier viktiga. Kunden bör 

titta på leverantörens finanser, hur konkurrensutsatta de är och hur tidigare affärer gått till för 

att undvika leverantörer som plötsligt går i konkurs eller höjer priser eller gör något annat 

som ökar risken för inlåsning. När man sedan skriver avtal är det viktigt att vara tydlig kring 

vad de båda parterna ansvarar för vid en transitering. 

 

Sätt upp en exit-strategi 

En kund kommer troligen inte stanna hos en leverantör för evigt. Det är viktigt att planera en 

exit-strategi som underlättar en flytt från molnet eller mellan leverantörer. När avtal skrivs 

mellan kund och leverantör måste det vara tydlig hur ansvar fördelas och hur det ska gå till 

när kunden sedan vill lämna leverantören. Exit-strategier kan bidra till minskad 

inlåsningseffekt.  
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Om en leverantör är ärlig kring de inlåsningseffekter som finns med de tjänster som erbjuds 

men tjänsterna ändå är bra så kan en inlåsning vara värd att ta. Om man som kund inte ser 

något problem med att hålla sig till en leverantör så gör det inte något att bli inlåst så länge 

leverantören är stabil och ingenting förändras. 

6.3 Reflektion och vidare forskning 

I denna avslutande del reflekterar vi över arbetet och vidare forskning inom problemområdet. 

 

I denna kvalitativa studie har identifierade risker i befintlig teori tillsammans med erfarna 

molnleverantörer framställt riktlinjer organisationer kan använda sig av. Det finns ett antal 

områden gällande genomförande av studien som vi i efterhand kan reflektera över. På grund 

av studiens tidsbegränsning har en avgränsning gjorts mot att endast intervjuer genomförts 

med molnleverantörer. Denna avgränsning kan ha haft en inverkan på resultatet. För att få ett 

mer generaliserbart resultat, anser vi i efterhand, bör eventuellt en större datainsamling göras 

där även kunder av molntjänster intervjuas. Genom att intervjua både kunder och leverantörer 

skulle vi fått perspektiv från båda sidorna och ett bredare underlag, genom att både jämföra 

det leverantörerna och kunderna svarade, vilket förmodligen skulle ge mer styrka åt våra 

slutsatser. Som förslag på vidare forskning och studier ser vi att det hade varit intressant att 

samla in empiri från en kund som upplevt inlåsning. Hur inlåsningen gick till och vad den 

berodde på. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
 Kan ni berätta om organisationen? 

 Berätta om er och er roll i organisationen? 

 

 

 Hur skulle ni definiera molnet? 

 Vad vet du om olika sorters molntjänster?(IaaS, PaaS, SaaS) 

o Vilka fördelar/nackdelar ser du hos dessa? 

 Vad vet du om olika sorters molnmodeller? (privata, publika, hybrida, gemensamma) 

o Vilka fördelar/nackdelar ser du hos dessa? 

 

 

 Vilka molntjänster tillhandahåller ni? 

o I form av IaaS, PaaS eller SaaS? 

o Vilka levererar ni mest av? 

 Vilka typer av kunder söker sig till er/vilka kunder riktar ni er mot? 

o I vilket syfte? 

 Använder ni/följer ni standarder, riktlinjer eller ramverk? 

o Vilka? 

o Varför/Varför inte? 

 

 

 När organisationer väljer era molntjänster, finns det någon kontroll eller analys av potentiella risker för 

kunder? 

 Brukar det uppstått några hinder? 

o Vilka? 

 Brukar det uppstå några hinder från kundens sida för dem inte är tillräckligt insatta i 

o Era molntjänster? 

o Molnet och molntjänster i allmänhet? 

 

 Finns det några risker ni anser är mest relaterade till molnet och molntjänster? 

 Finns det någon risk för era kunder i det att de blir beroende av er? 

o Borde det vara en risk? 

 

 

 Hur definierar ni leverantörsinlåsningar (vendor lock-ins)? 

 Anser ni att leverantörsinlåsningar utgör ett problem idag? 

 Vad anser ni är största riskerna med en leverantörsinlåsning? 

 Vilka risker med en leverantörsinlåsning anser ni finns med IaaS/PaaS/SaaS? 

o Hur relateras dessa mellan olika molnmodeller?(privata, publika, hybrida, gemensamma) 

 Vem anser ni bär ansvaret för en leverantörsinlåsning? Kunden eller leverantören? Eller båda? 

 Har någon av era kunder uttryckt oro över inlåsningseffekter? 

o Vad har man varit mest oroad för då? 

o Hur har man löst problemet? 

 Kan leverantörsinlåsningar vara positiva? 

o För leverantörer? 
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o För kunder? 

 

 Finns det få andra leverantörer som tillhandahåller liknande tjänster som ni leverarar? 

o Kan detta eller leder detta till situationer där en leverantör kan agera opportunistiskt, för att det 

inte finns många alternativ? 

 Är faktumet att ni skulle kunna gå i konkurs, utgöra en risk för era kunder? 

o Borde det vara en risk? 

 

 

 Vad kan molnleverantörer göra för att förebygga eller åtgärda detta? 

o Vad kan kunder göra? 

 Vad har ni/era kunder gjort? 

 

 

 Hur tror du inlåsningsproblemet kommer se ut i framtiden? 

 Finns det något som ni vill tillägga som inte tagits upp men tycker är relevant och viktigt? 

 

 

 


