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Sammanfattning 
 

Allt fler företag och organisationer börjar se till olika typer av molntjänster för sin IT-verksamhet. 

I samband med att nya IT-lösningar ska implementeras vid ett företag eller hos en organisation 

uppstår ofta olika typer av problem. Ett problem är att olika intressenter för systemet kan ha olika 

uppfattningar om systemet och det kan finnas motstånd mot ett systems införande. Syftet med 

uppsatsen är därför att undersöka om det även vid migration till molntjänster uppstår problem och 

vilka problem som uppstår. Detta med utgångspunkt från Uppsala kommuns gymnasieskolors 

migration till molnlösningar. Genom att intervjua dessa intressenter belyser uppsatsen problem 

som uppstår kring införandet av bland annat systemet itslearning vid gymnasieskolorna. 

 

Nyckelord: molntjänster, molnet, migration, implementation  

 

 

Abstract 
 

More and more companies and organisations are starting to look to cloud computing for their IT-

solutions. When new IT-solutions are to be implemented by an organisation, different kinds of 

issues often occurs. One issue can be that different stakeholders see the system from different points 

of view. Some of which can show resistance towards the new system. The purpose for this study 

is to analyse what kind of issues can occur while migrating an organization's IT-solutions to cloud 

based ones. This study will be conducted with a focus on the issues that can occur when Uppsala 

municipal high schools migrate their IT-solutions to cloud based services. This paper will through 

interviews shed some light on the issues that arise when the high schools migrate their solutions 

to, among others, the learning platform itslearning. 

 

Key-words: cloud computing, the cloud, migration, implementation    
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1 Introduktion 
 

I uppsatsens inledning introduceras bakgrunden till molntjänster inom utbildning, vilken 

motivation som ligger bakom ämnesvalet samt identifierar vissa intressenter. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt Sultan (2010) blir molntjänster allt mer använda av organisationer och företag världen över, 

skalbarhet och kostnad är två stora anledningar till detta. Inom utbildningsinstitutioner världen över 

har användandet av molntjänster ökat för att de skall kunna hålla sig uppdaterade i IT-samhället 

och fånga studenters intresse. Molntjänsterna kan skalas efter behov vilket ger dem en fördel när 

antalet elever som är i behov av en tjänst ökar eller minskar. Skolan kan enkelt skala upp eller ner 

användningen av tjänsten. Användning av molntjänster kan effektivisera IT-arbetet på skolor och 

flytta ansvar från lokal IT-personal till den tredje part som ansvarar för tjänsten. Molntjänster kan 

innebära utökade möjligheter för skolor att använda olika tjänster inom utbildningen. Samtidigt 

finns det utrymme för oro i det nya IT-paradigmet, oro inför vad den nya teknologin innebär för 

exempelvis säkerhet, integritet, prestanda och reliabilitet. Att ge kontroll över system till en 

utomstående kan verka skrämmande för många intressenter inom utbildningsvärlden. Denna 

osäkerhet kring det nya paradigmet kan även skapa problem via lagar, i Storbritannien har man 

upplevt problematik med sin UK's Data Protection Act som rör lagring av personuppgifter, 

samtidigt har montjänstleverantörer försökt tillgodose utbildningsinstitutioners behov i dessa 

frågor. Hur kan denna problematik se ut i Uppsala och Sverige, vad finns det för fördelar och 

problem för våra egna gymnasieskolor i det nya IT-paradigmet?  

 

 

1.2 Motiv 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika intressenter kopplade till Uppsala kommuns 

gymnasieskolor ställer sig till en migration av sina befintliga IT-lösningar till en IT-struktur 

baserade i molnet. I uppsatsen är de intressenter som finns med lärare, IT-tekniker samt Uppsala 

kommun. Utifrån teorier om motstånd och partiskhet inför den rådande situationen ska uppsatsen 

undersöka vilka konsekvenser som uppstår i samband med denna migration och hur intressenterna 

upplever de förändringar som uppstår vid migrationen. Vi tror även att vårt projekt kan hjälpa 

Uppsala kommun att se de problemställningar de står inför när det introducerar nya molntjänster i 

kommunens gymnasieskolor men även i framtida migration av kommunens IT-system till molnet. 
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1.3 Frågeställningar  

 
● Av vilka typer av molntjänster använder sig gymnasieskolor i Uppsala kommun? 

 

● Vilka fördelar upplever lärare, Uppsala kommun och IT-personal med en migration av 

befintliga IT-tjänster till molnet? 

 

● Utifrån teorier om motstånd mot nya system och partiskhet inför den rådande situationen, 

vilka konsekvenser kan uppstå när gymnasieskolor i Uppsala kommun migrerar sina IT-

lösningar till molntjänster? 

 

 

1.4 Disposition 

 

● Kapitel 1 behandlar introduktion, motiv och frågeställning.  

● Kapitel 2 beskriver metodiken och tillvägagångssättet.  

● Kapitel 3 definierar nyckelbegrepp och innehåller studiens teoretiska underlag.  

● Kapitel 4 redogör resultatet av den empiriska undersökningen med skolor och kommun.  

● Kapitel 5 innefattar analysen av den empiriska undersökningen.  

● Kapitel 6 presenterar den slutsats studien uppnått genom analysen samt diskussion kring 

denna slutsats och framtida studier.  

● Kapitel 7 utgörs av studiens källförteckning 

● Bilaga 1 listar de frågor som ställts till de respondenter studien använts sig av.   
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2. Metod 
 

I uppsatsens andra kapitel beskrivs vilken forskningsmetod som används i för insamling av data, 

samt den metodik som valts för analys av insamlad data. 

 

 

2.1 Interpretivism 
 

Interpretiv forskning försöker, enligt Oates (2006) identifiera och uppnå förståelse för det sociala 

sammanhanget av informationssystemen, vilka faktorer som påverkar och hur de är beroende av 

varandra. Interpretivismen undersöker hur människor uppfattar världen och försöker förstå 

fenomen genom den mening och värde människor lägger vid systemen. En interpretivistisk studie 

syftar inte till att bevisa eller motbevisa en hypotes utan snarare till att hur och varför sociala 

strukturer påverkar. Enligt Oates (2006) har interpretiva paradigmet har ett antal kännetecken: 

 

Multipla subjektiva verkligheter vilket betyder att det inte finns en enskild version av verkligheten. 

Olika individer eller grupper uppfattar kunskap och världen olika. Olika intressenter kan uppfatta 

processen av att utveckla och använda ett system på olika sätt. Där dynamisk och socialt 

konstruerad mening innebär att olika individers verklighet måste förstås och förmedlas genom 

sociala konstruktioner så som språk. Därför skiljer sig mening och kunskap mellan olika grupper 

och över tid. 

 

Forskarreflexitet innebär att forskaren i sig inte är neutral, utan har sina egna antaganden, 

övertygelser, värderingar och handlingar som oundvikligen kommer att forma forskarprocessen 

och påverkar resultatet. Forskaren måste därför vara självreflektiv och erkänna att dennes 

interaktioner påverkar forskningen och resultatet. Genom att studera människor i sin naturliga 

sociala miljö kan forskaren förstå människor i deras värld och inte i ett artificiellt laboratorium som 

under de flesta experimenten. Vad som kan hända i denna mer naturliga omgivning är att 

observationer utgår från den studerades perspektiv utan att forskaren belägger sin tidigare förståelse 

eller förväntningar på situationen. 

 

Kvalitativ dataanalys är ofta en stark preferens inom interpretivism för att skapa och analysera 

kvalitativ data. Flera tolkningar förväntas uppstå där forskaren förstår att denne inte kommer att 

uppkomma med en säker förklaring till vad som uppkommer i studien. Istället kommer forskaren 

att få fler förklaringar och diskutera vilken av dessa, om någon, som har störst merit. Det finns inga 

universella riktlinjer på hur man analyserar kvalitativ data, men enligt Oates(2006) är det bra att 

kategorisera de olika svaren från de intervjuerna. 
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2.2 Kvalitativ datainsamling 
 

Oates (2006) beskriver att kvalitativ data inkluderar all icke-numerisk data såsom ord, bilden, ljud 

et cetera. Sådant som bland annat kan finnas i ljudfiler från intervjuer, företagsdokument och 

utvecklingsmodeller. En intervju är en slags konversation mellan människor, det finns ett antal 

antaganden som skiljer en intervju från en normal konversation. Oftast så har en person i syfte att 

intervjua den andre personen; att få ut information från den andre. 

 

Det finns, enligt Oates (2006), ett antal typer av intervjuer, strukturerad intervju där man använder 

sig av standardiserade och identiska frågor för varje person som intervjuas. Forskaren läser ut 

frågorna och antecknar de svar denne får. Det är viktigt att ställa frågor på samma sätt till varje 

person och att anteckna svaren utan kommentarer för att inte visa sin egen åsikt till den intervjuade. 

Under en semi-strukturerad intervju har forskaren en lista med teman och frågor att ställa, men är 

flexibel med frågornas ordning beroende på konversationens flöde. Forskaren kan även ställa 

oplanerade frågor beroende på om den intervjuade tar upp teman som forskaren inte är förberedd 

för. Den intervjuade har möjlighet att tala i detalj och kan ta upp ämnen de själva tycker är relevanta 

till forskarens tema. I den sista intervjutypen, den ostrukturerade intervjun har forskaren mindre 

kontroll. Intervjun börjar med att forskaren presentera ett ämne och låter därefter den intervjuade 

utveckla sina idéer och tala fritt om händelser och åsikter. 

 

 

2.3 Granskningsurval 
 

De flesta urvalstekniker fokuserar på enkäter och kvantitativ datainsamling, men även inom det 

interpretiva paradigmet används vissa urvalstekniker. Eftersom studiens kvalitativa datainsamling 

kommer behöva detalj och djup finns det inte möjlighet att ha ett stort urval därför bör vi använda 

oss av ett icke-probabilistiskt urval. (Oates, 2006) Det finns flera olika urvalstekniker att använda 

för att välja respondenter för intervjustudien.  

 

En urvalsteknik är ändamålsenligt urval vilket är då forskaren väljer urval efter vad som är mest 

sannolikt att producera data som är värdefull för att uppnå studiens mål. (Oates, 2006) En annan 

teknik är snöbollsurval. Här försöker forskaren hitta en person från målgruppen och efter att ha 

samlat data av personen så rekommenderar denne andra personer som kan vara relevanta till 

forskningens syfte.(Jensen, 2002) På så sätt kan forskaren nå en målgrupp som normalt är svår att 

hitta. (Oates, 2006) 

 

Inom tekniken Självvalt urval så annonserar forskaren intresse av ett visst ämne och att de behöver 

ett urval människor för att studera ämnet, sedan samlar forskaren in data av de som svarar. 

Problemet med denna teknik är att de som svarar kan ha starka känslor för ämnet som kanske 

saknas i ett bredare urval av befolkningen, eller så vill de svarande personerna ha personlig vinning 
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genom deltagandet i studien. (Oates, 2006) I bekvämlighetsurval väljer forskaren personer som är 

villiga att intervjuas eller lätta att hitta.(Jensen, 2002)  

 

 

2.4 Tillvägagångssätt 
 

Studien använder sig av det interpretivistiska paradigmet eftersom den ska identifiera problematik 

och fördelar med molntjänstanvändning. Enligt Oates(2006) går detta bäst att uppnå genom att 

studera olika intressenters syn på de molntjänster som används, eller som kan komma att användas 

på, skolorna.  

 

För att hitta respondenter att intervjua som är intressanta för studien användes ett 

bekvämlighetsurval. Ett brett perspektiv har försökts uppnås genom att välja respondenter med 

olika roll på skolorna. Valet att ta med en friskola i studien var för att se om situationen kan skilja 

sig mellan friskolor och kommunala skolor i hur en migration till molnet kan genomföras. Under 

intervjuerna på skolorna identifierades en stor intressent i form av Uppsala kommun, då 

kommunens roll påpekades upprepade gånger under konversationen. Därför valdes det att även 

göra en intervju hos kommunen för att se hur kommunen och de olika skolorna ställer sig till en 

migration till molnet. Intervjuer valdes som metod för att få breda svar och en inblick in i 

situationen på gymnasieskolorna. Intervjuerna utfördes på skolorna och hos Uppsala kommun 

vilket gjort att de inte utförts i en kontrollerad miljö och förutsättningarna har vart olika för varje 

intervju. Den semi-strukturerade intervjutypen valdes eftersom syftet var att få en djupare bild av 

IT-personalens, lärarnas och kommunens situation i förhållande till molntjänster och IT-lösningar. 

Stödfrågor förbereddes och teman infördes för att kunna hålla konversationen aktiv. Personerna 

som intervjuades hade också stor möjlighet att prata om sina egna synpunkter utöver de stödfrågor 

och teman som valdes. Detta för att ge intervjun en djupare bild av IT-arbetet på skolan i allmänhet 

och molntjänstanvändningen i synnerhet.  Anteckningar från det som sades under intervjuerna 

skrevs ner löpande, detta för att underlätta möjligheten att ställa följdfrågor och återkoppla till saker 

som sades tidigare under intervjuerna. Intervjuerna spelades in med den intervjuades godkännande. 

Detta för att kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sades under intervjuerna och underlätta för 

senare analys av materialet. Ljudfilerna transkriberades och genom att ha intervjuerna i textform 

fås en bättre överblick av vad som sagts.  

 

Efter transkriberingen kategoriserades data från intervjuerna och olika kategorier som var 

jämförbara med varandra till en högre utsträckning kunde hittas. Det är viktigt att kategorisera data 

efter teman, där forskaren kan se vilka teman som är relevanta, vilka teman som kan ha en viss 

relevans och vilka som är irrelevanta. Eftersom teman användes skapades en förutsättning att 

jämföra de diskussioner som förts runt de olika teman för att se om något svar från en intervju 

motsäger svaret från en annan. Detta kan tyda på en skillnad i organisationen mellan skolor och 

kan ge ett mer klart svar än de antaganden som forskaren kan göra runt svaren, då en analys riskerar 



10 

 

att blir färgad av forskarens egna synsätt. Sedan grundades analysen i resultatet från uppsatsens 

teori och mönster försöktes utrönas som förklarar de fenomen som identifierats under intervjuerna. 

 

 

2.4.1 Avgränsning 

 

Eftersom den tid som funnits för att utreda ämnet och skriva denna uppsats har varit begränsad 

fanns endast möjlighet till ett fåtal intervjuer. Tiden för inlämning av denna uppsats har även krävt 

att intervjuerna utförs i december. Detta har inneburit svårigheter då många gymnasieskolor har en 

större arbetsbörda runt höstterminens slut av denna anledning föll valet på att utföra våra intervjuer 

under högst en timme per tillfälle. Tidpunkten för utförande av intervjuerna medförde att vissa av 

de personer som kontaktades inte var tillgängliga på grund av semester eller sjukdom. Ett krav som 

ställdes när det gäller skolor är att skolan geografiskt måste finnas inom Uppsala kommun och att 

de ska ha någon erfarenhet av molntjänster. Detta för att hålla uppsatsen till ämnet och för att 

avgränsa den till ett hanterbart geografiskt område. Skolor i ett sådant område kan även antas ha 

liknande förutsättningar, i synnerhet de kommunala skolorna. 

 

Då skolorna kontaktades hänvisade de ofta till specifika lärare och tekniker med kompetens inom 

molntjänster, skolans tekniska system eller organisation kring molntjänstmigration. Ett problem 

med detta kan vara att den personal som hänvisades till hade specifika åsikter skolledningen ville 

framföra. I ett fall kontaktades direkt en lärare eftersom lärarens presentation på skolans hemsida 

framhävde dennes roll som IT-didaktiker och det passade den kompetens som söktes för intervjun. 
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3 Definitioner och teori 
 

Kapitlet behandlar teoretiska begrepp och modeller som är relevanta för uppsatsen och ämnet 

molntjänster. 

 

 

3.1 Definitioner 

 

Under detta avsnitt förklaras och definieras vissa begrepp som är centrala för förståelsen av 

uppsatsen.  

 

 

3.1.1 Definition av molnet 

 

Det råder viss oklarhet kring den faktiska definitionen av en molntjänst. Sclater (2010) har satt upp 

några kriterier som för att få klarhet i vad montjänster egentligen är. Dessa är infinite scalability 

vilket innebär att det vid behov går att öka användningen av tjänsten, detta utan att vara beroende 

av införande av ny hårdvara. Pay per use betyder att användarna bara betalar för det tjänsten som 

de använder. Det är tjänsteleverantören som står för kostnader för hård- och mjukvara som ingår i 

tjänsten, vilket till exempel kan vara driftkostnader för serverhallar. Kostnaderna för användning 

av dessa tjänster kan dock variera. Dessa variationer kan bero på saker som hur stor användning av 

tjänsten är vid en viss tidpunkt eller elpriser. 

  

Sclater (2010) tar även upp Remote data centres vilket innebär att tjänsterna inte finns lokalt hos 

användarna utan tillhandahålls via internet av tjänsteleverantören. Pooling of resources innebär att 

resurser som bandbredd och datalagring delas mellan kunderna. Enskilda kunder kan byta ut sin 

hårdvara utan att påverka de andra som använder sig av tjänsten. Self Service är att användarna av 

tjänsterna själva kan bestämma vilka tjänster de vill använda utan att först kontakta 

tjänsteleverantören.  

 

 

3.1.2 Lärplattformar 

 

Enligt Coates (2005) går lärplattformar under många namn bland annat kallas de ofta för portaler 

eller Learning Management Systems (LMS), i den här studien kommer termen lärplattform att 

användas. Lärplattformar är tjänster som ger skolor och universitet möjlighet att ur ett 

organisatoriskt perspektiv administrera kurser och klasser samtidigt som de också tillhandahåller 

pedagogiska verktyg för att utforma en utbildningsmiljö för lärare och elever över nätet. De 
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innehåller ofta flera olika delar som möjlighet till kommunikation genom e-mail eller forum, 

inlämningsmappar och schemafunktioner. Dessa plattformar började utvecklas under 90-talet i 

samband med förbättring av internet och olika multimedia.  

 

 

3.1.3 Google Docs 

 

Google Docs är en molntjänst skapad av företaget Google Inc och inkluderar mjukvara för bland 

annat ordhantering, kalkylblad, presentationer och ritverktyg. De tjänsterna erbjuds enligt 

principen Software-as-a-Service. Utöver dessa funktioner så tillåter Google Docs att flera 

användare hanterar ett dokument samtidigt och underlättar på så sätt samarbete. Dokumenten 

sparas sedan på Googles server. (Xin & Yongbeom, 2011) 

 

 

3.1.4 DropBox 

 

DropBox är en molntjänst för lagring, men dess primära styrka är att användaren kan synkronisera 

sina filer mellan datorer och ha en backup av sina dokument online. När användaren installerar 

DropBox på sin dator skapas en mapp som kommer vara identisk med den mapp användaren har 

på en annan dator med DropBox installerat. DropBox kan därför eliminera behovet av att manuellt 

flytta viktiga filer mellan datorer. (Siegle, 2010) 

 

 

3.1.5 Personuppgiftslagen och molntjänster i skolan 

 

Vid användning av molntjänster gäller de regler som finns kring personuppgiftslagen. 

Datainspektionens definierar personuppgifter som: 
All slags information som kan kopplas till en enskild individ omfattas av begreppet personuppgifter till 

exempel namn, adress och personnummer. Även information som beskriver någon eller på annat sätt kan 

härledas till en enskild individ såsom filmer, bilder, pseudonymer och krypterade uppgifter kan vara 

personuppgifter. (Datainspektionen, 2014) 
 

Personuppgiftsansvarig i skolverksamhet är oftast skolans huvudman. Hos kommunala skolor 

innebär det att det är ansvarig nämnd hos kommunen som bär ansvaret, medan det för friskolor 

gäller att deras huvudman i form av styrelse eller liknande, är personuppgiftsansvariga. Då ansvaret 

för säkerheten för personuppgifter inte kan överlåtas är det skolans personuppgiftsansvariga som 

är ansvarig även om till exempel en lärare väljer att använda en molntjänst på eget initiativ. När en 

molntjänst ska användas inom skolan måste ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan skolans 

huvudman och molntjänstleverantören. I och med det blir molntjänstleverantören och dess 

eventuella underleverantörer personuppgiftsbiträden. Att vara personuppgiftsbiträde innebär att 
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man får laglig rätt att hantera personuppgifter åt den personuppgiftsansvariga. 

Personuppgiftsbiträdesavtalet ska sätta upp regler för hur personuppgiftsbiträdet får hantera 

personuppgifterna. Till exempel ska det finnas med att personuppgiftsbiträdet inte får använda 

personuppgifter för egna ändamål. Personuppgiftsbiträdet måste också kunna garantera att 

personuppgifter raderas från deras servrar och inte sparas någonstans när det inte längre är önskvärt 

från den personuppgiftsansvariga att ha dem kvar där. Det är också förbjudet att låta 

personuppgiftsbiträden i tredje land, vilket innebär länder utanför EU/EES, behandla 

personuppgifter. Om den personuppgiftsansvariga önskar att använda ett personuppgiftsbiträde 

utanför EU/EES finns det undantag och speciella avtal att teckna. Ett sådant undantag är att teckna 

avtal enligt Safe harbor - principen vilket gör det möjligt att ha personuppgiftsbiträden i USA.  

(Datainspektionen, 2014) 

 

 

3.2 Teori 

 

Det teoretiska avsnittet går igenom de teorier och modeller som används för att analysera den 

empiriska data som samlats in under intervjustudierna.  

 

 

3.2.1 Olika typer av molntjänster  

 

Det finns tre olika typer av molntjänster, illustrerade nedan i figur 1. Srinivas, Venkata & Moiz 

(2012) menar att denna uppdelning har att göra med vilken funktionalitet som tillhandahålls i 

molntjänsten. 

  
Fig 1. Olika typer av molntjänster (Källa: Aavindraa, 2012) 
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Software-as-a-Service (SaaS) är en molntjänstmiljö som kan definieras som mjukvara som är 

tillhandahållen via internet. SaaS-tjänster är skalbara efter hur mycket resurser som krävs för att 

utföra en specifik uppgift med hjälp av tjänsten. Detta flyttar över bördan för att upprätthålla och 

köra mjukvaran från användaren till organisationen som tillhandahåller tjänsten. 

 

Platform-as-a-Service (PaaS) är en slags utvecklingsmiljö som tillhandahålls som en molntjänst. 

Genom PaaS kan användaren nyttja leverantörens hård- och mjukvara för att själv utveckla 

applikationer och sprida dem via internet. Användaren kan alltså kontrollera applikationerna som 

körs hos leverantören, men inte operativsystem, hårdvara eller nätverksinfrastruktur.  

 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) erbjuder en hel miljö så att användaren inte behöver köpa in 

servrar, mjukvara, nätverksutrustning eller mjukvara. Användaren kan istället hyra alla dessa 

resurser som en tjänst som inkluderar ett helt funktionellt system med lagring, applikationer och 

möjligheten till nätverkskomponenter som till exempel brandvägg eller lastbalanserare. Dock har 

inte användaren tillgång till den underliggande nätverksinfrastrukturen. 

 

 

3.2.2 Distribution av molntjänster 

 

Enligt Srinivas et.al (2012) finns det fler olika sätt att distribuera molntjänster. Figur 2 nedan 

illustrerar olika distributionssätt. 

  
Fig 2. Olika sätt att distribuera molntjänster (Källa: Samjohnston, 2009)  

 

Public cloud eller publik molntjänst har en stor tillgänglighet, via internet kan tredje part ta del av 

tjänsten, utan att en användares data är synlig för andra. “Public cloud”-tjänster tillhandahåller 

ofta ett gränssnitt som gör att användarna kan kontrollera tjänsten utan att använda programvara 

från tredje part. Denna typ av distribution är ofta ett kostnadseffektivt alternativ på ett skalbart 

distributionssätt. 
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Private cloud eller privat molntjänst är precis som public cloud ett skalbart distributionssätt, 

däremot används ofta denna typ av distribution inom en organisation. På så sätt behöver inte 

organisationen tänka på de säkerhetsaspekter, bandbreddsrestriktioner och regler som gäller för 

public cloud, detta för att all kommunikation fortfarande sker inom organisationen trots att tjänsten 

är molnbaserad. 

 

Hybrid cloud eller hybrid molntjänst är en kombination av private cloud och public cloud där 

användarna ofta hanterar data som inte är kritisk för organisationen i det public cloud. Känsligare 

data hanteras av organisationens private cloud. 

 

Community cloud eller gemensam molntjänst är väldigt lika private cloud förutom att det är ett 

flertal organisationer som använder tjänsten. Organisationerna har gemensamma intressen, som 

exempelvis handlar om informationssäkerhet på molntjänsten, och delar sedan på tillgången till 

data och applikationer inom tjänsten.  

 

 

3.2.3 E-Learning i molnet 

 

Enligt Chandran och Kempegowda (2010) finns det tydliga fördelar med hybrida molntjänster 

inom utbildningsinstitutioner. De tar upp två typer av programvara och hur man bör hantera dessa. 

Den ena typen är de applikationer som kräver stor datorkraft att hantera, den typen av applikationer 

är opassande att migrera till molnet då det kan uppstå problem relaterade till hastigheten mellan 

användare och server. Den andra typen av programvara är exempelvis studenthanteringssystem och 

rapporteringssystem relaterade till personalfrågor och finans, dessa kan ofta hanteras genom en 

webbläsare och kan finnas lokalt eller tillhandahållas av tredje part. De menar att applikationernas 

prestanda inte kommer påverkas av om institutionen har modern nätinfrastruktur eller inte. 

 

Chandran och Kempegowda (2010) uppger vidare att den första fasen vid en övergång av en 

utbildningsinstitutions system till molnet bör vara att migrera sina enskilda system till den virtuella 

miljön, vilket skulle ge kostnadsmässiga och organisatoriska fördelar genom skalning av servrar. 

Nästa fas skulle vara att implementera framtida applikationer som molnlösningar. De framtida 

applikationerna kan då vara en blandning av de bästa systemen på marknaden för ändamålet, då 

institutionen som använder molntjänster inte behöver vara bunden till en leverantör. Beroende på 

institutionens behov kan tjänsterna hanteras genom att de finns på ett private cloud för just den 

institutionen, eller på ett delat public cloud. Säkerhet kan vara en faktor som avgör vilka tjänster 

som man väljer att ha på public cloud.  
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3.2.4 Motstånd mot nya system 

 

Markus(1983) menar att motstånd eller ovilja att använda och stödja införandet av ett nytt IT-

system kan bero människans natur att motsätta sig förändring, på systemet i sig självt men även på 

organisatoriska konsekvenser en implementation kan ha. Maktbalans och maktdistribution kan 

påverkas av införandet av ett nytt system och det kan ha stor påverkan på hur väl systemet kan 

implementeras och om det kommer finnas motstånd mot implementationen. Om användare 

upplever att det nya systemet kommer att ha en negativ påverkan för deras maktposition är det 

troligt att de kommer vara negativt inställda till att börja använda det medan de användare som 

anser att användning av det nya systemet stärker deras maktposition kommer att vara för införandet. 

Denna typ av maktpåverkan på implementationen är vanligast förekommande då det nya systemet 

har användare från flera olika avdelning inom ett företag eller en organisation. Utifrån detta ges 

det tre huvudanledningar till att motstånd mot nya IT-system uppstår. 

 

● Människans egenskaper, så som att det ligger i människans natur att motsätta sig förändring, 

eller vissa personliga egenskaper.    

● Otillräcklig systemdesign som till exempel otillräcklig funktionalitet, dåligt designat 

interface eller för långa responstider. Om systemdesignen är otillräcklig gör det inte bara 

att användare som redan motsätter sig systemet blir än mer negativt inställda till det utan 

kan även få konsekvensen att användare som från början var positiva till systemet börjar 

ändra sig.  

● Samband mellan systemdesignen och dess användare genom att systemet påverkar 

maktförhållanden mellan användare.  

 

 

3.2.5 Partisk inför den rådande situationen 

 

Kim och Kankanhalli (2009) förklarar att människor gärna behåller sin nuvarande situation. De 

menar att det finns tre faktorer som förklarar fenomenet Status quo bias, som på svenska kan 

översättas till partiskhet inför den rådande situationen. Rationellt beslutstagande berör huruvida 

införandet av ett nytt system har en netto-nytta, att ett systems fördelar överväger de negativa 

aspekterna av förändringen. Om nackdelarna är större än fördelarna kommer användaren att känna 

partiskhet för den rådande situationen. Nackdelarna delas upp i två kategorier, övergångskostnader 

och osäkerhetskostnader. Med övergångskostnader menas den förlust av arbete som kan ske vid 

införandet av det nya systemet. Med osäkerhetskostnader menas den psykologiska osäkerhet och 

de uppfattade riskerna med det nya systemet. När ett nytt system införs kan osäkerhet inför vad de 

nya förändringarna innebära att motstånd skapas hos användarna och därför leda till partiskhet 

inför den nuvarande situationen.  
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Kim och Kankanhallis (2009) andra faktor är kognitiv missuppfattning som involverar 

förlustmotvilja, vilket innebär att när människor fattar beslut värderar de vinster mindre än 

förluster. Små förluster, från införandet av ett nytt system, kan uppfattas som större. Denna faktor 

kan leda till partiskhet inför den rådande situationen. Den tredje faktorn är psykologiskt åtagande 

som har tre stycken aspekter. Nerlagd energi är en av dessa aspekter, där användaren redan har lagt 

ner arbete för att effektivt kunna använda det gamla systemet och sättet att arbeta och att dessa 

kunskaper blir redundanta när de måste anpassa sig till det nya systemet. Sociala normer som aspekt 

innebär att de normer som existerar i arbetsmiljön kan stärka eller minska användarens partiskhet 

inför den rådande situationen. En kollegas åsikt i frågan kan influera en användares åsikt om 

systemet. Den tredje aspekten berör användarens behov av att ha kontroll. Användaren känner 

partiskhet inför den rådande situationen då denne inte vill förlora kontroll när ett nytt och okänt 

system införs, eller när ett obekant arbetssätt introduceras.  
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4 Empiri 
 

I studiens fjärde kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökning som utförts. 

Resultatet presenteras i fyra avsnitt uppdelade efter de intervjuer som genomfördes. Dessa avsnitt 

är skola 1 där en intervju gjorts med personerna a och b, skola 2 med person c, skola 3 med person 

d samt Uppsala kommun med personerna e, f och g. Se tabellen nedan för en översyn av vilka 

personer som figurerar i de olika avsnitten.  

 

Plats/avsnitt Person Befattning 

Skola 1 Person A IT-tekniker 

 Person B IT-tekniker 

Skola 2 Person C Lärare/IT-didaktiker 

Skola 3 Person D Lärare 

Uppsala Kommun Person E Gymnasiechef Uppsala kommun 

 Person F IT-chef vård och bildning Uppsala 

kommun 

 Person G IT-strateg vård och bildning Uppsala 

kommun 

Tabell 1. Visar plats/avsnitt, person samt befattning för de intervjuer som gjorts.  

 

 

4.1 Skola 1  
 

Skola 1 är en kommunal skola inom Uppsala kommun. En intervju har genomförts med person A 

och person B som arbetar som IT-tekniker på skolan. 

 

Enligt person A och person B vid skola 1 använder de sig av Microsoft molnbaserade tjänst Office 

365 samt sin egen tjänst som i grunden bygger på Microsoft SharePoint. De hade vid 

intervjutillfället precis börjat arbeta med Office 365 eftersom skola 1 hade för få licenser till 

Microsoft Office 2007 som de tidigare använt. De uppger att de arbetar med Office 365 efter 

freemium-modellen och saknar därför viss funktionalitet i tjänster, som till exempel möjligheten 

att använda sidhuvud och sidfot. Vid behov kan dessa tjänster läggas till för en kostnad. De uppger 

att tjänsten är skalbar för deras behov vilket var ett problem med den tidigare programvaran. IT-

teknikerna på skola 1 menar att beslutet att använda Office 365 inte påverkats av den hårdvara de 
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har att arbeta med. Enligt person A har Microsoft uppgett att de har sina servrar i Irland och att det 

därför inte blir problematik kring PUL. Person A uppger att Office 365 uppdateras automatiskt 

vilket de ser som ett problem då de vill ha en “fast punkt” så att exempelvis layout inte ändras. På 

frågan om tjänsten kommer användas i kommunikationsändamål svarar IT-teknikerna att Office 

365 saknar funktionalitet som skolan 1 har i sin Exchange-miljö och att de internt hanterar email 

för studenter och personal. 

 

Eleverna på skola 1 får under studietiden låna en bärbar dator av skolan som de lämnar tillbaka när 

de tagit studenten. I samband med lånet får de skriva på ett kontrakt med regler för hur datorn får 

användas.  

 

Angående hur mycket programvara skola 1 har på licens menar de att det rör sig om cirka 30 

program, dock har inte samtliga cirka 800 elever och anställda tillgång till all denna mjukvara. Till 

exempel har skolan 40 licenser till bildredigeringsprogrammet Photoshop där lärarna får bestämma 

vilka elever som får använda programmet under just den lektionen. De tror dock att problem 

kommer uppstå när licenssystemet måste ersättas med programutvecklaren Adobes egen 

molntjänst. Då skolans uppkoppling uppgår till 100mbit och kommunens infrastruktur tillåter 2gbit 

utåt så kan det bli svårt för infrastrukturen att klara av att arbeta med flera instanser av ett så tungt 

program anser person A. IT-teknikerna på skola 1 anser alltså att molntjänstanvändning på skolan 

begränsas av infrastruktur snarare än maskinhårdvara.  

 

Person B berättar att mediaeleverna på skolan under en period arbetade med ett projekt i Photoshop, 

det upplevdes då ta lång tid för eleverna att spara sina projekt vid lektionens slut. IT-teknikerna 

tror att denna problematik kan förvärras vid en övergång till en molnbaserad Photoshop-tjänst då 

den interna infrastrukturen är snabbare än den externa. Samtidigt uppges det att problemet kan 

ligga i att servrarna har stor arbetsbörda på skolan och att det kan leda till belastningsproblem som 

skulle kunna lösas med en molnbaserad tjänst. 

 

IT-teknikerna på skola 1 har utvecklat en plattform baserad på Microsoft SharePoint, de kallar 

plattformen Portal. Portal beskrivs som en intern molntjänst som är klientoberoende och som enbart 

används på skola 1. Portal används bland annat till hantering av schema, intern kommunikation 

och administration. På frågan om det skulle fungera med en lösning där kommunens 

gymnasieskolor delar på en liknande plattform svarar person A att det finns ett projekt där 

kommunen upphandlat en liknande plattform. Det handlar om plattformen itslearning som person 

B beskriver som “jättebra men har stora brister”. Ett exempel på en sådan brist uppges vara att 

kommunen inte har tillgång till koden och därför har de inte möjlighet att lägga till funktionalitet 

som saknas. Istället måste kommunen lägga in en förfråga där tjänstens ägare måste ta ställning till 

om det är värt för dem att lägga till den önskade funktionaliteten, då behoven hos olika kunder kan 

se annorlunda ut. Eller så läggs tjänsten till för enbart kommunens plattform men då blir det extra 

kostnader.  
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Person A tror att specifikationerna inte varit tillräckligt utförliga vid upphandlingen och tror att 

personal vid skola 1 skulle ställa nya krav på systemet om det infördes på skolan. Till exempel kan 

lärare via Portal stänga av internet för vissa elevgrupper om de ska skriva prov. Om denna 

funktionalitet skulle saknas vid införandet av en ny plattform skulle de behöva ringa IT-tekniker 

för att utföra avstängningen, ett steg som inte finns med dagens plattform. Detta är något som 

person A beskriver som “avsaknad av funktionalitet”. Person B tror att den bästa lösningen är att 

samla in en omfattande kravspecifikation och bygga ett system kring detta istället för att köpa en 

färdig plattform som ungefärligt uppfyller kraven för att sedan hänga moduler på systemet.  

 

 

4.2 Sammanfattning skola 1 

 

I dagsläget använder sig skola 1 av molntjänster i form av Microsoft Office 365 samt sin interna 

molntjänst Portal som är utvecklad av IT-teknikerna på skolan. Det kommer även ske en 

övergång från licensprogramvara till molnbaserade lösningar via användandet av Adobe 

Photoshop. Den interna molntjänsten Portal kan komma att fasas ut till förmån för kommunens 

nyligen upphandlade lärplattform itslearning. IT-teknikerna vid skola 1 ser en fördel i 

användandet av molntjänster då de är skalbara efter behov samtidigt som de ser flera möjliga 

problem med dem. De menar att problemen är avsaknad av funktionalitet i dessa system och att 

det kan bli problem för nätverksinfrastrukturen att klara av att hantera molntjänsterna samt att det 

skulle kunna leda till ökad arbetsbörda för IT-teknikerna. 

 

Fördelar med molntjänster Problem som kan uppstå vid migration till molnet 

Skalbara efter behov Risk att nätverksinfrastrukturen är för dålig 

 Bristande funktionalitet 

 Risk för ökad arbetsbörda för IT-teknikerna 

Tabell 2. Visar vilka för- och nackdelar IT-teknikerna vid skola 1 ser vid en migration till molnbaserade lösningar. 

 

 

4.3 Skola 2 
 

Skola 2 är en kommunal skola i Uppsala kommun. En intervju har utförts med person C som är 

lärare samt IT-didaktiker på skolan. Person Cs uppgifter, utöver de vanliga uppgifterna inom 

läraryrket, består i att stödja andra lärare på skolan i deras användning av IT-verktyg.  
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Person C uppger denne självvalt använder sig av DropBox och skydrive för förvaring av eget 

material och för att inte behöva skapa backup av sin data. Under intervjun uppgavs det även att 

läraren har uppmanat eleverna att använda DropBox för att kunna samarbeta på skolprojekt. 

Läraren uppger att skolan officiellt kommer att ge eleverna Google-konton att använda i samband 

med undervisningen. Att detta sker nu beror på att Google har garanterat att skolorna ska kunna 

använda tjänsten officiellt utan att de bryter mot PUL, eftersom skolan inte får lagra 

personuppgifter utanför EU. Även Microsoft erbjöd liknande typer av tjänster i form av Office 365. 

Person C uppgav att en grupp av två elever och en lärare från två olika skolor fick möjlighet att åka 

och testa de två olika tjänsterna. Enligt person C rådde det delade meningar om de båda tjänsterna, 

eftersom en elev ansåg att Googles tjänster var bäst lämpad medan den andre eleven ansåg att 

Office 365 var bäst. Valet föll på Google Docs och person C kan inte svara på varför det blev så, 

utan det var kommunens beslut.  

 

Skola 2 använder sig av en plattform som heter EdWise, det framgår dock under intervjun att 

plattformen fasas ut i förmån för den nya plattformen itslearning. Person C har tidigare 

administrerat EdWise och beskriver det som “det värsta jag gjort under min lärarkarriär tror jag”, 

person C uttrycker sitt missnöje över att EdWise är instabilt och plattformsberoende, det vill säga 

att person C inte kunde använda sig av plattformen på exempelvis sin smartphone eller surfplatta. 

Person C säger att EdWise hade långa väntetider och att “alla möjliga saker kunde hända”. Person 

C berättar vidare om situationer där email har försvunnit medan det skrevs och hur en annan lärare 

av misstag tog bort viss information för åtta klasser, där det saknades backup till informationen. 

Person C anser att EdWise var oöverskådligt, icke-intuitivt och att det hade stabilitetsproblem. 

Person C ser vissa fördelar i det tidigare systemet sedan itslearning infördes, exempelvis användes 

EdWises schemafunktion för att delge information om prov och inlämningsuppgifter till eleverna. 

Detta är något som person C tycker är viktigt då vissa elever befinner sig på träningsläger under 

terminen och behöver gå sina kurser delvis på distans. 

 

När den nya plattformen skulle upphandlas var person C delaktig i processen genom att vara med 

och utforma en kravspecifikation samt sitta i en expertgrupp. På frågan om person C fick gehör för 

sina krav på plattformen svarar denne att skolan inte kan få allt av en plattform, är den baserad på 

administration kommer pedagogik-delen vara sämre utformad och vise versa. Person C ser 

administrativa fördelar med den nya plattformen, bland annat så kommer den vara gemensam för 

kommunens skolor vilket underlättar kommunikation mellan personal på olika skolor. En kritik 

mot systemet från person C är att det inte är möjligt att skapa en grupp baserad på en klass och 

använda denna för att delge material för klassens kurser, vilket är något som kunde göras i EdWise, 

istället måste nya grupper skapas för varje kurs. Klassen har inte något gemensamt forum vilket 

person C ser som en nackdel i förhållande till EdWise och att det även gör det svårare för lärare att 

synkronisera sina prov-scheman. Vissa funktioner som itslearning stödjer måste köpas till, till 

exempel kunde skolan inte vid intervjutillfället stänga av tillgången till internet för vissa elever 

under prov. Istället har skolan skapat en workaround där eleven loggar in på ett så kallat “prov-

konto” där tillgången till internet har stängts av.  
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Person C uppger att eleverna på skolan har god datorvana när det gäller till exempel sociala medier, 

men att de saknar kunskap när det kommer till “nyttoprogram” som exempelvis Office-paketet. 

Person C har arbetat för att få eleverna att utöka sina kunskaper i dessa program, samt arbetat för 

att lärare ska använda sig av fler verktyg som finns på nätet. En lärare arbetar med det Youtube-

baserade läroprojektet Khan Academy, medan vissa lärare har svårt att ta till sig tekniken och 

använder därför sällan email utan lämnar information i pappersform i elevers postfack. 

 

Email för skolans elever och anställda har funnits inom EdWise. De adresserna kommer försvinna 

i och med utfasningen av EdWise. Istället kommer skolan använda Gmail för elever. Personalen 

kommer få en adress via kommunen som kommer hanteras via Outlook. Ett problem har varit att 

eleverna på skolan inte kollat sin email ofta och har därför varit svåra att kontakta, en del lärare har 

använt sig av sociala medier enbart för att nå ut till elever. Under intervjun påpekade person C 

lärplattformarna underlättar att kunna ladda upp material och liknande, men att själva lärandet 

huvudsakligen sker på lektionerna. 

 

Person C visar även att denne använder sig av webbaserade molntjänster där spanska staten lägger 

upp glosor och liknande som elever från andra länder kan ta del av. Även utbildningsradions 

spanska program används under lektioner. Person C tycker att skolan borde använda sig av dessa 

verktyg för att integrera mer teknologi i utbildningen. Vidare uppges att person C har utbildat andra 

lärare vid skola 2 inom praktisk internet- och mediekompetens, som bland annat innefattat 

användning av molntjänster som DropBox. Person C lägger vikt vid behovet att använda denna typ 

av molnbaserad lagring då lagringsutrymmet på itslearning kommer vara begränsat till 5 gigabyte 

för samtliga av kommunens gymnasieskolor. Vid den officiella utbildningen för itslearning 

uppmanades personal att ladda upp material via andra tjänster och länka till materialet från 

plattformen. Person C uppger att detta gör molntjänster för lagring ännu mer viktigt då det blir mer 

av ett behov än något denne kan inspirera sin kollegor att arbeta med som ett stöd.  

 

 

4.4 Sammanfattning skola 2 

 

Enligt läraren på skola 2 används redan nu flera olika molntjänster och ännu fler kommer att 

införas. Dropbox och skydrive används för lagring, eleverna kommer att få egna Google-konton 

för att använda i undervisningen och flera lärare använder sig av nätbaserade läroverktyg i 

undervisningen. Skola 2 har haft lärplattformen EdWise men den håller på att fasas ut till förmån 

för Uppsala kommuns gemensamma lärplattform itslearning. Läraren på skola 2 ser att det finns 

vissa kommunikativa fördelar med molntjänster men också att det kan finnas problem med 

bristande funktionalitet och att få lärarkollegor att använda sig av ny teknik. 
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Fördelar med molntjänster  Problem som kan uppstå vid migration till molnet 

Kommunikation mellan skolor Bristande funktionalitet 

Samarbete mellan elever Få lärare att använda ny teknik 

Tabell 3. Visar vilka för- och nackdelar IT-teknikerna vid skola 2 ser vid en migration till molnbaserade lösningar. 

 

 

4.5 Skola 3 
 

Vid skola 3 utfördes en intervju med person D som är lärare på skolan. Skola 3 är en friskola vilket 

gör att de inte ingår i den IT-strategi som Uppsala Kommun har för sina kommunala skolor. Skolan 

har en huvudman i form av en stiftelse till vilka de får lägga fram förslag på hur skolans IT-

verksamhet ska se ut, i samband med att de lägger fram sin budget. I dagsläget får varje ny elev en 

laptop när denna börjar studera vid skolan.  

 

För tillfället använder sig skolan inte officiellt av någon molntjänst utan att det kommer som förslag 

i den nya budgeten. Som det ser ut nu anser person D att det är väldigt troligt att de kommer få 

godkänt, om inte för alla sina IT-lösningar, så för en större del av dem. Där är införandet av 

molntjänster en väldigt viktig del. Även om skolan inte officiellt använder eller har upphandlat 

några molntjänster så använder sig i princip alla elever och en del lärare redan av gratistjänster så 

som Google Docs, DropBox och box.com. Google Docs används för att framställa enkäter och 

prov men även för att hålla prov i en online-miljö. Person D anser att det finns tydliga fördelar med 

att använda sig av denna tjänst. Detta då den underlättar arbetet med att framställa prov, ger bra 

statistik över hur eleverna presterar och låter eleverna få sitt provresultat direkt efter att de har 

skrivit onlineproven. Skola 3 använder sig även av plattformen Ping Pong som framförallt används 

för kommunikation mellan lärare och elever. På plattformen finns även verktyg för att mäta 

kunskapsutvecklingen hos eleverna. Ping Pong består av tre olika moduler. En modul som är till 

för lärarna, där de kan lägga upp kurser, betyg och så vidare. En modul för eleverna där de kan se 

information och lämna in uppgifter samt en administrativ Modul.  Enligt person D är varken 

eleverna eller lärarna är helt nöjda med hur Ping Pong fungerar, även om tjänsten gör det den ska. 

Bland annat beskrivs det som att det behövs mycket “onödigt klickande” och att tjänsten är dyr för 

skolan då de behöver betala för fysiskt lagringsutrymme. Person D säger även det inte heller är helt 

ovanligt att eleverna föredrar att “skicka in” sina uppgifter via DropBox eller på något annat vis 

istället för att använda sig av Ping Pong.  

 

Person D ser att det kan finnas många fördelar med att skola 3 inför molntjänster i en större skala 

än idag. Att de idag icke-officiellt använder sig av gratisversioner av olika tjänster gör att de inte 

får ut så mycket som de skulle vilja ha från dessa tjänster.  
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Vid skola 3 skulle det enligt de beräkningar som gjorts gå att minska vissa kostnader vid övergång 

till molnet. Till laborationer för eleverna skulle det gå att ha en server som alla kopplar upp sig mot 

istället för en server per elev. Vilket skulle leda till minskade kostnader. Samtidigt skulle det också 

bli mindre drift och underhållskostnader. Det är också troligt att det inte skulle bli några problem 

med bandbredden. Om det trots allt skulle uppstå oväntade problem med bandbredden vid övergång 

till molntjänster har skolan redan arbetat fram en lösning på hur de kan öka sin bandbredd.  

 

Det är enligt person D IT- och teknikeleverna som använder störst andel bandbredd. Till deras 

labbsal har skolan ett 100/100mbit fiber nätverk. Enligt de uträkningar som gjorts är det möjligt att 

sänka kostnaderna för nätverket till labbsalen genom att gå ner på 50/50mbit via en övergång till 

molnbaserade lösningar. Detta motiveras bland annat med att laborationssalen inte kommer vara 

lika belastad då eleverna kan välja att arbeta från andra platser i skolan.  

 

En annan stor fördel som Person D ser med att börja använda molntjänster i större utsträckning har 

att göra med IT-säkerhet. Person D menar att skola 3 har väldigt duktiga och kunniga IT-elever 

vilket ibland kan leda till problem. Som det ser ut nu när skolan har lokala servrar är det enligt 

person D inte helt ovanligt att eleverna försöker hacka sig in på lärarnätverket där de skulle kunna 

göra stor skada. Även om skolan försöker separera elev- och lärarnätverken så finns det ändå stora 

säkerhetsrisker. Om skolan skulle övergå till att ha sina tjänster i molnet menar person D att 

riskerna, för att eleverna ska göra intrång på lärarkonton och orsaka skada, är betydligt mindre.   

 

Person D anser även att det skulle bli betydligt lättare att kontrollera elevernas uppgifter för plagiat. 

Vilket skulle kunna gå att göra genom att koppla molnet direkt via urkund när eleverna skickar in 

sina inlämningsuppgifter. Lagrings- och backupmöjligheter skulle också förbättras. Men just 

lagring skulle också kunna vara ett av de största hindren för införande av molntjänster. Detta då 

det är hårt reglerat hur skolor får lagra olika typer av uppgifter.  

 

En annan stor utmaningarna blir att övertyga och lära den övriga lärarkåren att använda 

molntjänster. Personen D beskriver att det finns ett stort motstånd från lärarna som inte arbetar med 

IT- eller teknikrelaterade ämnen att ta till sig ny teknik. Ett exempel som kom fram under intervjun 

var när en lärarkollega till den intervjuade hade en hårddisk som kraschade. Läraren kom då till 

person D för att få hjälp med att återställa och rädda den informationen som fanns på hårddisken. 

Person D föreslog till lärarkollegan att använda DropBox för att enkelt kunna göra en backup av 

sina filer och slippa förlora saker om hårddisken skulle krascha igen. Trots uppmaningen om att 

skapa backup på sina filer struntade kollegan i detta.   

4.6 Sammanfattning skola 3 

 

Skola 3 använder sig inte officiellt av några molntjänster men både elever och lärare använder sig 

inofficiellt av molntjänster som Google Docs och DropBox. På skolan används även lärplattformen 

Ping Pong för kommunikation mellan lärare och elever. Person D på skola 3 ser att en migration 
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till molnet skulle kunna innebära flera fördelar för skolan. Minskade kostnader i form av bland 

annat lägre drift och underhållskostnader är något som person D tar upp som väldigt positivt. Andra 

fördelar som kan komma i och med en övergång till molnet har att göra med en ökad mobilitet, IT-

säkerhet samt förbättrad lagring och backup. Det största problem person D kan se är att få lärarna 

att använda den nya tekniken. En annan sak som tas upp är att det skulle kunna bli problem med 

nätverksinfrastrukturer men person D menar att skolan redan har en utarbetad plan om det skulle 

hända. 

 

Fördelar med molntjänster Problem som kan uppstå vid migration till molnet 

Minskade kostnader Få lärare att använda ny teknik 

Ökad mobilitet  

Bättre IT-säkerhet  

Förbättrade lagrings- och backupmöjligheter  

Tabell 4. Visar vilka för- och nackdelar IT-teknikerna vid skola 3 ser vid en migration till molnbaserade lösningar. 

 

 

4.7 Uppsala kommun 
 

Vid Uppsala kommun har tre personer intervjuats, person E, F och G. Person E arbetar som 

gymnasiechef hos Uppsala kommun, person F är IT-chef för vård och bildning hos kommunen och 

person G arbetar som IT-strateg inom samma enhet som person F.  

 

Uppsala kommun har beslutat att införa itslearning som lärplattform hos de kommunala skolorna.  

Det fanns fyra olika lärplattformar som konkurrerade om att bli den plattform som ska introduceras 

på kommunens skolor. För kommunen var det en lång process att komma fram till vilken av dessa 

fyra plattformar som skulle användas. Det tillsattes en projektgrupp med en extern expert, som har 

stått för kunskap om hur andra kommuner har gjort vid liknande systeminföranden. Flera olika 

kriterier jämfördes där en viktig aspekt var bring your own device, vilket innebär att elever och 

lärare lätt ska kunna koppla upp sig mot systemet med sina egna datorer. Då många av 

gymnasieskolorna har som policy där eleverna får en egen laptop är det viktigt att de enkelt kan 

komma åt lärplattformen från dessa. Det är inte styrt från kommunen med policys angående att 

eleverna ska få en egen laptop, utan det sker på skolornas eget initiativ.  Andra kriterier som de 

tittade på var pris och användarvänligheten för både lärare och elever. Från kommunens sida ville 

de även att det skulle vara möjligt att ta in föräldrar i systemet. Det tillsattes även testgrupper av 

lärare som fick testa de olika systemen. Kommunen menar att de genom itslearning fick gehör för 

de krav som fanns på tjänsten.   
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Kommunen måste även förhålla sig till de lagar som finns för användning av molntjänster. Något 

som är viktigt är hur personuppgifter hanteras och lagras. Enligt de lagar som finns har det inte 

funnits möjlighet för kommunen att utveckla ett eget system. Detta har gjort att kommunen fått 

rikta in sig på upphandling av något av de systemen som finns tillgängligt på marknaden. Om det 

är något som sätter stop för att ett nytt system ska kunna införas, är det allt som oftast just den 

juridiska biten. Därför måste de alltid ta hjälp av sin kommunjurist i dessa ärenden.  

 

Det har varit av stor vikt för kommunen att ha ett grundligt förarbete innan de valde lärplattform. 

Detta då de tidigare har prövat en gemensam plattform vilket sågs som ett misslyckande av både 

kommunen och skolorna och de vill inte göra om samma misstag igen. Efter det förra 

misslyckandet menar kommunen att det har funnits en rädsla för att göra ett nytt försök. Nu har 

kommunen beslutat att göra ett nytt försök och ta ett samlat grepp om den plattform som används 

vid gymnasieskolorna. När itslearning ska börja implementeras har kommunen valt att ha två 

pilotskolor som är först med att införa systemet och se så att allt fungerar som det ska. Sedan införs 

systemet successivt i resten av kommunens skolor.     

 

Alla kommunala skolor i Uppsala kommer behöva införa vissa gemensamma delar av itslearning 

men sen kan de olika skolorna välja olika varianter. Det är viktigt för kommunen att de får en 

övergripande kontroll över IT-verksamheten dels för att kunna hantera kostnaderna för skolornas 

system men också för underlätta kommunikationen mellan de olika skolorna i kommunen. Det kan 

till exempel vara så att lärare vid olika skolor kan hjälpa varandra att utforma lektioner eller 

rättning.  Från kommunens sida är de väl medvetna om att vissa skolor har byggt upp väldigt starka 

egna system som de kommer behöva gå ifrån. Vilket har lett till ett visst missnöje från framförallt 

en skola. Även om de från kommunen vill ha så lite tvång som möjligt menar de ändå på att dessa 

egna system blir för isolerade och därför ska även dessa skolor behöva införa itslearning.  

 

Från kommunens sida har de sett att införandet av itslearning är något som väcker mycket känslor 

hos de inblandade. Kommunen tror att det kan finnas flera bakomliggande orsaker till att frågan 

engagerar mycket. En orsak är att det från vissa håll kan finnas en rädsla mot att skaffa något 

gemensamt efter det senaste misslyckandet. En annan orsak som de nämner är att det kan handla 

om makt. I och med att itslearning införs går kommunen in och styr på ett område där skolorna 

tidigare har fått bestämma själva. Vid de skolor som själva byggt upp sina system beskrivs det som 

att de är stolta över sina system och har en inställning att kommunen inte ska komma dit och 

förstöra vad de har byggt upp.    

 

När det kommer till det lagringsutrymme som itslearning erbjuder i sin tjänst så är det enligt 

kommunen en kostnadsfråga. Det går att köpa extra lagringsutrymme hos itslearning om kunden 

vill ha det. Kommunen menar att tjänsten inte är tänkt att lagra allt. itslearning ska i första hand 

fungera som kommunikationsplattform för inlämningsuppgifter och för att lägga upp 

undervisningsmaterial. Extra lagringsutrymme tror kommunen att det går att lösa med en 
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komplimenterande fillagringsfunktion, antingen centralt hos kommunen eller lokalt i skolorna. 

Kommunen ser det som att det ska bli en hybridlösning mellan itslearning, kommunen och 

skolornas egen infrastruktur.  

 

Från kommunens sida är man inte oroliga att bandbredden, och eventuell överbelastning, skulle bli 

ett problem vid övergången till itslearning. De menar att bandbredden till skolorna kontinuerligt 

mäts och att de reglerar den efter behov. Samtidigt är de också medvetna om att det finns 

brytpunkter där det kan hända att bandbredden inte räcker till.  

 

 

4.8 Sammanfattning Uppsala kommun 

 
Uppsala kommun har beslutat att införa en gemensam lärplattform för alla kommunala 

gymnasieskolor. Efter en lång process föll valet på itslearning. Kommunen har tidigare haft ett 

gemensamt system för gymnasieskolorna som har setts som ett misslyckande. Därför har det gjorts 

ett grundligt förarbete för att försöka undvika att detta händer igen. Från kommunens sida tror de 

att ett gemensamt system skulle kunna underlätta samarbete mellan skolor. Ett gemensamt system 

hjälper också kommunen att hantera kostnaderna för skolornas lärplattform. Vissa skolor har byggt 

sina egna system som nu kommer sluta att användas. Det har gjort att dessa skolor inte är lika 

positivt inställda till lärplattformen. Vid kommunen är de medvetna om att det finns en punkt där 

bandbredden inte räcker till men de är inte så oroliga att de ska nå den punkten.   
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5 Analys 

 
I det femte kapitlet analyseras resultatet från den empiriska undersökningen med hjälp av de teorier 

och modeller som tagits upp i det teoretiska ramverket. 

 

 

5.1 Analys av användning av molntjänster 

 
På samtliga skolor användes andra molntjänster utöver lärplattformar. På skola 1 byttes 

användandet av Microsoft Office 2007 ut mot molntjänsten Microsoft Office 365. På samma sätt 

bytte skola 2 via kommunen ut sitt Office-paket mot Googles Docs, skola 2 kommer även använda 

Googles mailsystem för eleverna. Båda tjänster uppges ha uppfyllt de krav som PUL ställer på 

företagen som tillhandahåller tjänsten. På friskolan skola 3 saknas riktlinjer för användning av en 

specifik tjänst, men Google Docs är ett exempel på en molntjänst som används av elever och lärare 

på eget initiativ. Här kan vi se en migration till molntjänster av funktioner som tidigare hanteras av 

licensprogramvara. På skola 1 uppges det även att Photoshop kommer att lägga ner sin 

licensprogramvara och migrera sina tjänster helt till molntjänst.  

 

Även DropBox används flitigt på både den kommunala skola 2 och på friskolan skola 3. DropBox 

uppges även som ett komplement till det begränsade utrymme som ges av itslearning på skola 2. 

Person C har utbildat personal på skolan inom användandet av bland annat DropBox. Person D 

uppger att det är vanligt att skolans elever använder DropBox för inlämning i stället för 

lärplattformen Pingpong. 

 

Samtliga skolor går mot att byta ut sin licensprogramvara mot molnlösningar, men på lite olika 

sätt. Vissa väljer att på eget initiativ flytta sina filer till DropBox och använder exempelvis Google 

Docs, medan andra skolor väljer att byta ut sin programvara officiellt. Detta är i enlighet med vad 

Chandran och Kempegowda (2010) säger om att flytta enkla applikationer med lägre säkerhetskrav 

till det publika molnet, i det här fallet en extern tjänst. De kommunala skolorna anser sig ha tagit 

hänsyn till PUL gällande bytet av applikationerna. I fallet för Photoshop uppgav skola 1 att det 

kunde finnas problem för infrastrukturen, något som kommunen även höll med om, även detta är i 

enlighet med vad Chandran och Kempegowda (2010) menar. Det är dock Adobe, det företag som 

utvecklat Photoshop, som själva har valt att migrera tjänster till molnet. 
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Skola Molntjänst Typ av Molntjänst Distributionssätt 

Skola 1 Portal Privat IaaS 

 Office 365 Publik SaaS 

Skola 2 itslearning Publik PaaS 

 DropBox Publik SaaS 

 Google Docs Publik SaaS 

Skola 3 Ping Pong Publik IaaS 

 DropBox Publik SaaS 

 Google Docs Publik SaaS 

Tabell 5. Visar vilka molntjänster som används vid de olika skolor, samt vilka distributionssätt de har och vilka typer 

av montjänster de är. 

 

 

5.2 Fördelar med molnbaserade tjänster 

 

Både skolorna som undersökts i studien, så väl som Uppsala kommun, ser att det finns flera fördelar 

med en migration av vissa tjänster till molnet. Många av fördelarna är kopplade till molnets 

naturliga flexibilitet och de egenskaper Sclater(2010) beskriver när han definierar molntjänster. Att 

en molntjänst går att skala upp eller ner efter behov ses som en stor fördel. En annan egenskap 

kopplad till molnets flexibilitet är dess mobilitet. När det blir allt vanligare att elever har tillgång 

till en egen dator är det viktigt att också kunna komma åt information via denna. Molntjänster 

spelar en viktig roll då det enkelt går att komma åt informationen i tjänsterna så länge det finns 

internetuppkoppling. Att molntjänster är nätbaserade gör att även kommunikation mellan skolorna 

kan komma att underlättas och öka. Det kan även finnas fördelar när det kommer till lagring och 

backup när molntjänster införs. Skola 3 uppgav även att en migration till molnet skulle kunna ha 

vissa IT-säkerhets fördelar för deras skola. 

 

En annan stor fördel som framkom från intervjuerna är den ekonomiska aspekten. Det ges flera 

förslag på sätt som molntjänster skulle kunna bidra till att minska kostnaderna för skolornas IT-

verksamhet. Bland annat genom att molntjänster leder till minskade drift- och underhållskostnader. 



30 

 

Kommunen uppger också att det vid övergång till en gemensam lärplattform blir lättare att hantera 

kostnaderna. 

 
 

5.3 Olika personer har olika syn på en migration av IT-system  
 

Från studien går det att identifiera alla tre av Markus(1983) huvudanledningar till varför motstånd 

uppstår. 

 

Både vid skola 2 och 3 beskriver respondenterna att det kan finnas en svårighet i att övertyga övriga 

lärarkåren att använda sig av ny teknik, i det här fallet molntjänster. Det finns en rädsla och ett 

motstånd mot användandet av ny teknologi. Detta kan kopplas till människans natur av att motsätta 

sig förändring vilket var en av anledningarna till motstånd. Både person C och person D tar upp 

sitt arbete med kollegor på skolorna, där de försöker hjälpa till att uppmana kollegor att använda 

sig av de nya systemen. Denna påverkar kan ha viss effekt genom vad Kim och Kankanhalli (2009) 

kallar sociala normer, där de försöker dämpa partiskheten inför de rådande situationen. Dock 

upplever person D att den andra läraren inte lyssnar på hans råd. Osäkerhetskostnader kan ligga 

bakom den andra lärarens motstånd till att använda DropBox som backup för dennes filer. 

 

En annan sak som kan ligga bakom ett motstånd är att maktförhållanden påverkas. Detta går främst 

att se vid skola 1 och hos kommunen. Hos skola 1 har IT-teknikerna själva byggt upp Portal och 

har full kontroll. När skolan tvingas byta ut sina nuvarande plattform till en lösning baserad i 

molnet, som tillhandahålls av tredje part, förlorar IT-teknikerna mycket av den kontroll de hade 

innan. Detta kan, enligt Kim och Kankanhalli (2009), leda till partiskhet inför den rådande 

situationen. Istället flyttas kontrollen över skolans IT-lösningar över till kommunen och det 

tredjepartsföretag som tillhandahåller tjänsten. Om man istället ser på övergången till en gemensam 

molnbaserad plattform från kommunen perspektiv, vill de ta kontrollen över ett område där 

skolorna tidigare själva fått göra lite som de vill. Kommunen har tidigare haft mycket liten kontroll 

över vilka system som används på skolorna. Här går det tydligt, med hjälp av Markus(1983), att se 

hur maktförhållanden mellan de olika intressenterna skiftar. Från att ha styrt allt och haft all makt 

över systemet får nu IT-teknikerna vid skola 1 mycket begränsad makt över systemet vilket kan 

vara anledning till motstånd mot den nya plattformen. Kim och Kankanhalli (2009) talar om 

rationellt beslutstagande som en kategori som kan skapa partiskhet inför den rådande situationen. 

När person A och B förklarar för- och nackdelarna med den nya plattformen skapas en bild av att 

de uppfattar att nackdelarna väger över fördelarna. Övergångskostnaderna verkar vara för stora på 

skola 1, då de anser att Portal har stora fördelar gentemot itslearning. På samma sätt ser de en netto-

nytta hos Office 365, där de påpekar nackdelar men tror att införandet är positivt. 
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På skola 2 ser person C problem med det nya systemet, här kan man se det Kim & Kankanhalli 

(2009) kallar kognitiv missuppfattning. Person C har lärt sig hur denne ska använda EdWise och 

förlusten av klassrumssystemet ses som en större förlust än det kanske är då denne även prisar 

stabiliteten i itslearning jämfört med det tidigare systemet. Person C upplever att kollegor har svårt 

att ta till sig de nya systemen där en lärare till och med utesluter IT-lösningar helt, den nedlagda 

energi som finns i de gamla arbetsformerna leder till ett motstånd mot förändringar. 

 

Den sista huvudanledningen till motstånd mot ett nytt system som Markus(1983) tar upp är 

otillräcklig systemdesign, vilket till exempel kan vara otillräcklig funktionalitet eller dåligt 

designat interface. Även detta går att se tecken på hos respondenterna på båda de kommunala 

skolorna. De antyder att det kan finnas problem med funktionaliteten på itslearning. De menar att 

det saknas viktiga funktioner som skolorna tidigare har haft tillgång till men, som de med 

införandet av itslearning, kommer få klara sig utan. De funktioner som tas upp är möjligheten att 

skapa grupper baserat på klasser för att underlätta för lärare ur ett organisatoriskt perspektiv. Det 

blir även svårare att synkronisera provscheman för lärare och det saknas funktionalitet för att kunna 

stänga av internet för enskilda elever vid till exempel provtillfällen. Att det inte går att skapa 

grupper baserat på klasser och den försämrade schema-hanteringen tas bara upp i intervjun med 

läraren på skola 2 vilket kan bero på att det är något som främst påverkar lärarna och kan leda till 

extra arbete för dem. Avsaknaden av möjligheten att stänga av internet tas upp som en av de största 

bristerna på både skola 1 och 2. Enligt IT-teknikerna vid skola 1 kommer det leda till att lärarna 

kommer behöva kontakta IT-teknikerna varje gång de vill stänga av internet vilket är tidskrävande 

för båda parter. Från skola 1 ser man det som ett stort problem att man inte har tillgång till koden 

och själva inte kan lägga till funktionalitet man tycker saknas. Om koden skulle vara tillgänglig 

och det var möjligt att själv lägga till funktionalitet skulle många av de problemen som finns med 

avsaknad av funktionalitet kunna lösas.  

 

Från kommunens sida var det mycket viktigt att införandet av en molntjänst inte blev ett misslyckat 

projekt, då de tidigare anser sig ha misslyckats med införandet av en gemensam plattform för 

gymnasieskolorna. De uppger även att de har fått gehör för de krav de har ställt på plattformen. 

Medan person C, som har varit en av lärarna som suttit med i en av testgrupperna samt varit med 

och utformat en kravspecifikation, inte tycker att alla krav har tillgodosetts. Att kommunen och 

person C ser olika på hur väl kraven har uppfyllts kan tyda på att kommunen valde att inte ha med 

alla de krav som testpersonerna hade i den slutliga kravställningen. Person A pekar också på att 

denna inte tror att kraven på det nya systemet inte har varit tillräckliga.  

 

Under intervjun med kommunen uttrycker samtliga respondenter en positiv inställning till 

itslearning. Kim och Kankanhalli (2009) talar om normer som ett sätt att öka eller minska motstånd 

mot införandet av nya system. Här kan man tydligt se att normen på kommunen är en positiv 

inställning till itslearning. De ser även en netto-nytta i införandet av systemet då det kommer 

underlätta kommunikation och skapa en enhetlig IT-lösning. 
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Att det enligt respondenterna vid de kommunala skolorna finns stora brister i funktionaliteten kan 

leda till missnöje bland användarna. Markus menar att om funktionaliteten är för dålig kan det leda 

till att de som redan motsätter sig systemet blir än mer negativt inställda till det, men också att de 

som tidigare sett positivt på det börjar motsätta sig det nya systemet.  Om missnöjet med det nya 

systemet blir för stort kan det leda till försöket med att införa ett gemensamt system kan anses som 

ett misslyckande. Vilket är precis det man från kommunen försöker undvika. Ett nytt misslyckande 

skulle kunna leda till större misstro för kommunen vid senare omorganisationer av IT-

verksamheten, inte bara inom skolor utan även andra verksamheter.   

 

 

5.4 Varför vill huvudmannen ha kontroll? 
 

Det är skolans huvudman som är personuppgiftsansvarig vilket i de kommunala skolornas fall 

innebär ansvarig nämnd hos kommunen och hos en friskola deras styrelse eller liknande. Det går 

inte för den personuppgiftsansvarige att delegera ansvaret. Även om en lärare på eget initiativ ber 

eleverna att använda en tjänst så är skolans huvudmän fortfarande ansvariga. Detta gör att det blir 

av största vikt för de personuppgiftsansvariga att ha kontroll över vilka tjänster som används på 

skolorna för att inte bryta mot personuppgiftslagen. Att lagen ser ut som den gör leder till att 

kommunen ser att de måste samordna IT-lösningarna i skolan även om man riskerar ett nytt 

misslyckande och minskat förtroende.  
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6 Slutsats och diskussion 

 
Kapitlet har till syfte att presentera vad studien har kommit fram till, ge förslag till vidare forskning 

samt föra en kort diskussion av vilken nytta studien har. 

 

 

6.1 Slutsats 
 

I dagsläget använder sig gymnasieskolorna i Uppsala kommun av en rad olika molntjänster. 

Tjänsterna som används är framförallt publika molntjänster och av typen SaaS.  

 

Utifrån teorier om motstånd mot nya system kommer studien fram till att det kan finnas flera olika 

orsaker som skulle kunna leda till motstånd när gymnasieskolor i Uppsala kommun migrerar sin 

IT-verksamhet till molntjänster. Lärare, IT-tekniker och de som arbetar med migrationen på 

Uppsala kommun har olika yrken, kunskap och olika inställning till användning av molntjänsterna. 

En anledning till att motstånd kan uppstå är att det kan vara svårt att få lärarna att använda sig av 

den nya tekniken. Detta kopplas till Markus(1983) första anledning till motstånd och människans 

naturliga motsättning mot förändring. Ett annat potentiellt motståndsområde är lärare och IT-

tekniker kan se en viss avsaknad av funktionalitet. I motståndsteorin är en anledning till motstånd 

att systemet är dåligt designat och kan ha avsaknad av funktionalitet vilket går att se här. Den sista 

huvudanledningen till motstånd mot nya system är hur maktposition kan skifta och leda till 

motstånd. Detta går att se hos både IT-teknikerna och Uppsala kommun. I och med ett införande 

av ett gemensamt system för de kommunala skolorna förlorar IT-teknikerna makten över systemet 

vilket skulle kunna skapa motstånd mot en migration.    

 

Det går att utröna en partiskhet mot den rådande situationen bland många av intressenterna. Främst 

när det gäller personalen vid de kommunala skolorna. De ser nackdelar med det nya systemet, både 

när det gäller övergångskostnader och osäkerhetskostnader. Respondenterna har i stor grad satt sig 

in i det nuvarande systemet, vilket gör att de känner att den energi de lagt ner går förlorad när en 

ny plattform införs. Kommunen skulle kunnat informera mer om systemet och låtit personal på 

skolorna vara mer delaktiga i beslutsfattandet, detta för att minska kognitiva missuppfattningar och 

känslor av förlorad kontroll. 

 

Fördelar som har identifierats vid en migration till molntjänster är att de är skalbara efter behov, 

mobila och kan ge vissa ekonomiska fördelar i form av minskade kostnader.  Samtidigt går det att 

se viss oro över nya system från skolornas sida, något som Kim & Kankanhalli(2009) beskriver 

som partiskhet inför den rådande situationen. Förändringarna som kommer med de nya tjänsterna 

skapar oro och man håller sig lätt till de gamla arbetsformerna. 



34 

 

 

 

6.2 Vidare forskning 
 

Uppsatsen har tittat på olika intressenter i form av kommunen, lärare och IT-tekniker, för vidare 

forskning skulle ett intressant perspektiv vara ett elevperspektiv. Hur påverkas eleverna och deras 

studier av en övergång till molnbaserade lösningar? 

 

Det vore även intressant att se hur intressenterna ser på tjänsterna efter migrationen till molntjänster 

är klart. För att se om och hur de olika synerna och tankarna inför migrationen förändrats, hur den 

nya plattformen har tagits emot och används av elever och personal på skolorna. 

 

 

6.3 Diskussion 

 

Det går att anmärka på att urvalet för studien har vart litet och inte kan ses som representativt för 

alla skolor i Uppsala kommun och därmed också riskerar att inte ta upp alla de problem som kan 

komma med en migration till molnet. Trots detta tror vi studien kan vara till hjälp vid migration av 

gymnasieskolors IT-system till molnet inte bara i Uppsala kommun utan även andra i kommuner. 

De motståndskällor vi har identifierat är sådana att studien även kan vara till hjälp vid migration 

till molnet inte bara för gymnasieskolor utan även andra organisationer.   
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Bilaga 1. 
Denna bilaga inkluderar de frågor som ställdes under intervjuer samt de teman som togs upp. 

 

 

1 Teman och frågor till intervjuer 
Bilagan listar de teman och frågor som användes under de intervjuerna som utfördes på skolorna, 

tredje delen behandlar de specifika frågor som ställdes till Uppsala kommun utöver de frågor och 

teman som togs upp. 

 

 

1.1 Teman och frågor till intervjuer 
 

Vilka tjänster använder/planerar ni att använda? 

 

Molntjänster har växt fram under de senaste åren, utvecklingen har till en början skett inom 

företagsvärlden och i synnerhet IT-företag. På gymnasieskolor i USA har man låtit gammal 

hårdvara agera terminal för molntjänster och på så sätt kunnat undvika uppgradering av hårdvara. 

Hur upplever ni förändringarna som uppstått i samband med introduktionen av molntjänster i 

förhållande till hårdvarubehov? 

 

Mjukvara ligger konstant under uppdatering och förändring, det kan göra att många nyinköp måste 

göras eller att skolan sitter med utdaterad mjukvara. Med SaaS(Service-as-a-Software) kan man 

via molntjänster hyra programvara som körs på externa servrar, då arbetar skolan efter ett “pay-

per-use”-system. Upplever ni problematik kring licensierad mjukvara och uppdateringar? 

 

Det kan finnas organisatoriska fördelar med molntjänster, exempelvis så kan man synkronisera och 

uppdatera kalendrar med scheman och exempelvis erbjuda mailadresser och lagringsutrymme på 

ett bra sätt (exempelvis Gmail och DropBox). Använder ni er av några av de här publika 

molntjänsterna? 

 

Förändring av antalet elever och lärare i behov av olika typer av mjukvara kan förändras över tid. 

Molntjänsters elastiska egenskaper gör att antalet användare av en tjänst kan öka utan några större 

direkta kostnader. Det gör att det också under extra hårt ansatta perioder, till exempel 

terminsstarter, inte är några problem att tillgodose behovet av mjukvara.  

Hur fungerar det med licenser för mjukvara i samband med förändring av elevantal? Skulle det 
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finnas problem att tillgodose elever och lärare med mjukvaran vid ett kraftigt ökat behov av 

tjänsterna?  

 

Varför har ni valt att börja använda er av molntjänster? 

 

Hur fungerar övergången till användning av dessa tjänster från licensierad programvara som körs 

lokalt? 

- Har det funnits problem i och med införandet av dessa tjänster? 

 

Finns det något som hindrar er från att använda molntjänster optimalt? (exempelvis teknik, politik, 

processer osv) 

 

Finns det säkerhetsaspekter som gör att ni ser problematik med när det gäller användandet av 

molntjänster i gymnasieskolan? Exempelvis så får vissa personuppgifter enligt EU-lag inte lagras 

utanför EU. 

 

Hur använder ni molntjänster och lärplattform för kommunikation mellan olika intressenter (dvs 

elever, skolledning och andra lärare)? 

 

 

1.2 Specifika frågor till skolor 

 

Har ni för tillfället molntjänster i användning? 

 

Skickar ni ut information till studenter som scheman och dylikt (typ PSA)? 

 

Har ni interna mailsystem för studenter, hur administreras dem(är de lokala)? 

 

Behöver ni ofta byta hårdvara/finns det behov av ny hårdvara? 

 

Får era elever laptops av skolan och hur ser programvarulösningar ut på dessa? 

 

 

1.3 Specifika frågor till kommunen 

 

Hur kom ni fram till att itslearning är den bästa lärplattformen för Uppsalas gymnasieskolor? 
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Varför vill ni ha en lärarplattform(itslearning) för alla gymnasieskolor? 

 

Väljer alla skolor att införa denna tjänst? 

 

Ser ni något problem med att skolor väljer att inte införa detta? 

 

Hur ser organisationen ut mellan kommunen och gymnasieskolorna när det gäller molntjänster?  


