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Sammandrag 
Detta arbete undersöker migration från legacy-system till en molnbaserad miljö. Legacy-
system är ett system som byggts upp under organisationens livstid och är kritiskt för att 
verksamheten ska fungera. Syftet med arbetet är att undersöka vilka motiverande och 
utmanande faktorer som påverkar denna migration och hur dessa faktorer påverkar 
tillvägagångssätt och de beslut som fattas. Den teoretiska bakgrunden bygger på tidigare 
studier av legacy till moln-migration, där ett antal faktorer identifieras som viktiga. Därtill 
beskrivs fyra områden som är centrala för tillvägagångssättet i denna typ av migration, bland 
annat arkitektur, val av destination och fyra migrationstyper. Kvalitativa intervjuer har 
genomförts för att bidra till en fallstudie av ett stort företag som just nu genomför en 
molnmigration. Tillsammans med tillgängligt material har intervjuerna analyserats och 
resulterat i en diskussion där vi för vissa faktorer kunnat bekräfta deras påverkan, samt 
identifiera ett antal nya. Slutligen visar vi på hur dessa faktorer har påverkat beslut som det 
undersökta företaget fattat under processen och vilket tillvägagångssätt dessa lett till. Där 
finner vi bland annat att faktorer kopplade till säkerhet har haft mest omfattande påverkan på 
de fyra undersökta områdena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Legacy-to-cloud-migration, legacy-system, molnmigrering, motiverande 
faktorer, utmanande faktorer  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under den senare delen av 1900-talet började många organisationer utveckla digitala verktyg 
för att stödja verksamheten. Många av dem används fortfarande, till stor del på grund av de 
kostnader som förnyelse av sådana verktyg kan innebära. I stället för att nyutveckla, förvaltas 
redan gjorda investeringar genom underhållsåtgärder. Många av dessa verktyg är utformade 
som system, vilket kan definieras som en samling komponenter som är beroende av varandra, 
existerar med samma syfte och kan ses som en helhet. För ICT-system används ofta 
applikationer som en synonym, vilket vi även gör i fortsättningen (Beynon-Davies, 2012, s 
478-491).  
 
Ett system som utvecklats under företagets livstid, är kritiska för verksamheten, men som i en 
eller flera aspekter är föråldrade, benämns legacy-system (Bennett, K. 1995). I vissa fall har 
dessa utvidgats och byggts på för att möta nya krav, vilket har resulterat i system som växt ur 
företagens kontroll, och inte levererar det värde som en gång var fallet. (Alkazemi, 2014). 
Eftersom många av dessa är grundläggande i verksamheten och en ren kassering är inte 
möjlig. Samtidigt dras de inte sällan med en rad problem. (Jamshidi, Ahmad och Pahl, 2013). 
Idu, Hage och Jansen (2012) pekar på att systemen kan ha bristande säkerhet då de inte går 
att anpassa efter nya hot och risker. Ofta är de även beroende av infrastruktur som servrar 
eller nätverk vars omfattning och kapacitet är svåra att skala upp eller ner.  
 
Marknadsmässiga förändringar och teknisk utveckling under de senaste åren har gjort att 
många företag fokuserar på att öka sin flexibilitet och sitt samarbete inom organisationen. 
Detta i en strävan att uppehålla sin konkurrenskraft och att nå verksamhetens mål (Idu, Hage 
och Jansen 2012). I synnerhet stora företag utmanas konstant av omvärldens förändringar, då 
interna omställningar kan ta längre tid att initiera och genomföra än i mindre företag. IT-
system tänkta att stödja verksamheten, men som inte följt utvecklingen, kan då i stället vara 
ett hinder för framgång (van Sinderen, 2008). Detta, tillsammans med de problem relaterade 
till nyttjandet av legacy-systemen, har utlöst en jakt på nya lösningar. Om legacy-systemen 
måste förnyas, är resonemanget att nya de nya lösningarna ska vara tidsenliga och 
framtidssäkra. I en grundlig litteraturgenomgång av Rai, Sahoo och Mehfuz (2015) framgår 
att en av de just nu starkaste trenderna, både inom mindre och större företag, är att gå mot 
användandet av olika former av molntjänster. I det följande definierar vi molntjänster som en 
dynamiskt skalbar resurs, ofta virtualiserad, som tillhandahålls över internet (Escalante och 
Furht, 2010). En fundamental aspekt av molntjänsten är även att brukaren endast betalat för 
resurser som används (Beserra, Camara, Ximenes, Albuquerque, och Mendonca 2012).  
 
  



5 

1.2 Problemformulering 
Ofta finns det hos organisationer en bra bild och vision om hur den önskade framtida 
situationen ser ut. Vägen dit, eller hur migrationen till molnet ska genomföras, är emellertid 
oklar. Den kantas av stora risker och utmaningar som växer i takt med företagets storlek, 
beroende av existerande applikationer och krav från verksamheten. Problem med säkerhet 
försvinner inte heller för att ett legacy-system migreras till molnet, utan kan om rätt lösning 
inte väljs i stället öka (Rai, Sahoo och Mehfuz, 2015).  
 
En del standardiserade metoder för tillvägagångssätt för migration finns i dag tillgängliga, 
men det är långt ifrån säkert att de passar alla företag och befintliga lösningar. En vanlig 
lösning har länge varit att migrera hela applikationer till virtuella maskiner i molnet, vilket 
exkluderat applikationer med högt ställda krav på säkerhet, integritet och kvalitet. Nya 
metoder som möjliggör selektiv migration av ett systems komponenter har dock öppnat 
dörren för fler typer av applikationer. (Andrikopoulos, Binz, Leymann och Strauch, 2013). 
Även om utvecklingen är positiv, ökar den behovet av vägledning när företag står inför en 
migration av sina system till molnet. Det gäller att få klarhet i varför migrationen sker, vilka 
utmaningar den kantas av och hur de kan hanteras (Rai, Sahoo och Mehfuz, 2015). 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka motiverande och utmanande faktorer i migration 
från legacy-system till molnbaserade lösningar. Vi vill utreda hur faktorer som dokumenterats 
i tidigare forskning förhåller sig till migration i praktiken, samt om nya faktorer kan 
identifieras. Därtill undersöker vi hur dessa faktorer påverkar migrationsprocessen och beslut 
som behöver fattas i den.  
 
● Vilka motiverande och utmanande faktorer inverkar på en migration från legacy-

system till molnbaserade lösningar? 
● Hur påverkar dessa faktorer tillvägagångssätt och beslut migrationen? 
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2. Teori 
För att kunna utreda vilka de motiverande och utmanande faktorerna i migrationsprocessen är 
och hur de påverkar de beslut som fattas har vi valt att dela upp det teoretiska underlaget i tre 
områden. I avsnitt 2.5 binds dessa samman till en teoretisk modell. 
 
● Det första området är en beskrivning av migrationsprocessen som syftar till att ge en 

övergripande bild av hur migration till molnet går till, och utgöra en 
förhållningsgrund för de andra områdenas betydelse i processen. 

● Det andra området behandlar centrala faktorer i migrationsprocessen, uppdelade i 
motiverande faktorer och utmanande faktorer. Med den första typen menas faktorer 
som initierar en migration och upplevs som fördelar med den nya lösningen, medan 
den andra typen är faktorer som utgör utmaningar i migrationen och således har en 
påverkan på tillvägagångssätt och beslut som fattas i den. Dessa faktorer utgör en bas 
för uppsatsens empiriska undersökning och efterföljande analys.  

● Det tredje området i den teoretiska grunden behandlar konkreta exempel på 
tillvägagångssätt och beslut i migrationsprocessen. Syftet är att skapa förståelse för 
följderna av de centrala faktorernas inverkan på migrationsprocessen och vilken typ 
av beslut de påverkar. 

2.1 Migrationsprocessen 
Rai, Sahoo och Mehfuz (2015) har i en litteraturstudie av tidigare forskning inom området, 
utifrån existerande ramverk och praktiska exempel, identifierat mönster för hur 
molnmigration går till. Deras modell beskriver en process i fem faser som till stor del liknar 
vattenfallsmodellen, en utvecklingsmetod där arbetet sker steg för steg i ett flöde. Modellen 
är generellt utformad av den anledningen att det råder omfattande divergens kring hur 
migrationen genomförs, både i praktiken och enligt existerande metoder. Vald molnlösning, 
migrationens komplexitet och organisationens förutsättningar kan leda till omfattande 
variation i fasernas faktiska innehåll. Därför har vi i denna uppsats valt att inte beskriva 
detaljerade metoder för migration till molnet.  
 
2.1.1 Fas 1 - Genomförbarhet 
Det första steget går ut på att identifiera samt bestämma om en migration till molnet är 
tekniskt genomförbart, och om investeringen kan räknas in i form av minskade kostnader 
eller ökade intäkter. Alla legacy-applikationer är inte lämpade för molnmigration, då dessa 
mycket väl kan ha specifika krav på utrustning och infrastruktur som bara kan uppfyllas i en 
traditionell miljö. Det kan exempelvis vara system som är i behov av en viss typ av 
terminaler eller sensorer. (Rai, Sahoo och Mehfuz, 2015). 

2.1.2 Fas 2 - Kravanalys och migrationsplan  
Här genomförs en detaljerad analys av befintliga IT-miljöer. Målen med fasen är att förstå 
vilka applikationer som är lämpade för en migration till molnet, utifrån den inledande 
analysen i fas 1. Beslut fattas exempelvis om vilken molnlösning och leverantör som ska 
användas och vilken del eller vilka delar av applikationen som är aktuella för migration. 
Resultatet av den andra fasen är en detaljerad migrationsplan. (Rai, Sahoo och Mehfuz, 
2015). 
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2.1.3 Fas 3 - Utförande av migration 
Den faktiska migrationen till molnsystem utförs och systemet implementeras i befintlig miljö. 
Exempel på uppgifter är modifikation av kod, extraktion av data och återställande av 
applikationens arkitektur. Beroende på vilken typ av migration som valts kan 
tidsomfattningen för detta steg variera kraftigt. (Rai, Sahoo och Mehfuz, 2015). 

2.1.4 Fas 4 - Test och migrationsvalidering 
I den fjärde fasen testar och utvärderas det nya systemet för att utvärdera och säkerställa 
önskad funktionalitet. (Rai, Sahoo och Mehfuz, 2015). Som med all systemutveckling är detta 
ett nyckelmoment för att kunna garantera migrationens kvalitet (Tran, Keung, Liu, Fakete, 
2011).  

2.1.5 Fas 5 - Övervaka och underhålla 
Det sista steget består av att utforma en struktur för underhåll och övervakning av systemet. 
Beroende på hur migrationen har skett kan detta steg utgöra en stor del av processen, eller i 
fall där lösningen liknar den ursprungliga, en liten del. 

2.2 Motiverande faktorer i en migration 
Det här avsnittet behandlar framträdande faktorer som motiverar migration till molnet, 
baserat på en sammanställning av Rai, Mehfuz och Sahoo (2013) utifrån tidigare forskning 
inom området. 

2.2.1 Flexibilitet och kapacitet 
En viktig faktor med molnet är den snabba fördelningen av resurser. Detta innebär att 
datamängden kan skalas upp och ned beroende på den aktuella användningen. Applikationer 
som måste vara snabbt tillgängliga och snabbt skalbara efter efterfrågan är bra kandidater för 
molnmigrering. Organisationer har en skiftande användning av data användning beroende på 
tid på dygnet samt säsong. Dataanvändningen kan skifta kraftigt under en arbetsdag och inför 
vissa händelser på året vilket leder till att resurser endast krävs under en viss tidsperiod. 
Molntjänster tillhandahåller en flexibel lösning där organisationer endast behöver betala för 
de resurser som utnyttjas. Således behöver inte kapaciteten anpassas efter topparna i 
användningen utan resurser fördelas efter den kapacitet som krävs. (Rai, Mehfuz och Sahoo, 
2013).  

 2.2.2 Resursoptimering 
En del av molnets popularitet grundar sig i affärsmodellen med tillhandahållande av virtuella 
resurser som servrar, nätverk och applikationer i form av fjärrtjänster som konsumeras och 
hanteras via internet. Molnanvändare kan således optimera sina dataresurser genom att lätt 
förvärva och släppa resurser efter efterfrågan. Det leder till att användarna kan koncentrera 
sig på applikationen och affärsbehov, medan resurser som inte behövs kan användas till 
annat. (Beserra m.fl. 2012). 

2.2.3 Minskat underhåll 
I samband med en migration till molnet förändras synen av underhåll. När systemen inte 
befinner sig på företagets egna servrar har organisationen inte längre full kontroll över 
systeminfrastrukturen. Underhåll av hårdvaruinfrastrukturen minskar således då den 
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tillhandahålls av en extern part. I samband med en migration skiftar då 
systemadministratörernas roll, man blir fri från underhåll av hårdvara och arbetet blir istället 
mer inriktad mot kontakt med molnleverantörer och fokus på support och underhåll av 
mjukvaran. (Khajeh, 2012). 

2.2.4 Kostnadsbesparing 
Trots att kostnaden för att genomföra en migration kan bli väldigt stor så genomförs den ofta 
som en investering som ska leda till kostnadsbesparingar i längden. De stora investeringarna 
vid en migration till molnet vägs mot kvalitetsökande attributen som molnet innebär. Andra 
kostnader som administrativa kostnader, utvecklingskostnader samt ansträngningskostnader, 
exempelvis nedlagd arbetstid, kan vid en lyckad migration bli lägre. (Tran, Keu, Liu och 
Fakete, 2011). De faktorer som beskrivs ovan, som minskat underhåll och resursoptimering, 
kan även leda till stora kostnadsbesparingar (Rai, Mehfuz och Sahoo, 2013).  

2.3 Utmanande faktorer i en migration 
Det här avsnittet behandlar framträdande faktorer som utgör utmaningar i migration till 
molnet, baserat på en sammanställning av Rai, Mehfuz och Sahoo (2013) utifrån tidigare 
forskning inom området. Inom ramen för dessa faktorer har vi kompletterat med utökningar 
och fördjupningar.  

2.3.1 Kostnad 
Det traditionella sättet att kalkylera kostnader för IT bygger på en kombination av 
kapitalkrävande investeringar och operationella kostnader. Ofta budgeteras mycket kapital för 
att möta pikar i belastningen av IT-tjänster. Även om dessa kostnader kan vara höga, är de 
förutsägbara. Att gå från en sådan modell till en där man betalar för faktiskt användande, för 
att kostnaderna blir svåra att förutse. Detta gäller speciellt om det handlar om en tjänst där 
användandet varierar kraftigt, som en publik webbsida. För att undvika detta är det viktigt att 
företaget uppskattar belastningen på sina system innan de migrerar dem till molnet. (Yi, 
Andrezejak och Kondo, 2012).  

2.3.2 Existerande investeringar i IT och infrastruktur 
Vid migration till molnet återfinns vissa fördelar hos mindre och medelstora företag i 
förhållande till stora företag. Anledningen är att många av dem har begränsade investeringar i 
IT-miljöer och infrastruktur, vilket gör att de ofta kan flytta direkt till molnet. De flesta stora 
företag har däremot redan gjort stora investeringar i IT, med komplexa konstruktioner av 
hårdvara, nätverk, applikationer, administration, anpassningar och integrationer. I en 
ekonomisk kalkyl av nyttan med migration till molnet måste således existerande investeringar 
tas med i beräkningen. (Buyya, Yeo och Venugopal, 2008). 

2.3.3 Datasäkerhet 
Undersökningar gjorda bland potentiella kandidater för molnmigration visar att säkerhet och 
integritet är de största farhågorna under migrationen, vilket ligger som hinder för många 
potentiella molnmigrationer (Subashini och Kavitha, 2010). Molntjänster gör data mer 
lättillgängligt då tjänster möjliggör åtkomst från vilken dator som helst med en 
internetuppkoppling. Det svåra är dock att säkerställa att endast auktoriserade enheter har 
tillgång till datan. Data och infrastruktur exponeras till en tredje part på sällan tidigare skådat 
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vis vilket kräver såväl tekniska som sociala överenskommelser för att säkerställa att endast 
auktoriserade personer får tillgång. (Takabi, Joshi och Ahn, 2010).  

2.3.4 Lagar och regleringar 
Omgärdande en migration till molnet finns en mängd geopolitiska aspekter, lagar och 
regleringar att ta hänsyn till. Betydelsen av dessa är starkt knutna till var molnleverantören, 
eller datacentren, är lokaliserade. Om leverantören har sitt säte i USA, likt Amazon, så kan 
den amerikanskaregeringen begära ut kundinformation enligt “Patriot Act”. (Andrikopoulos 
m.fl. 2013). 

2.3.5 Säkerhetsarkitektur 
Publika och hybrida moln anses vara mindre pålitliga ut säkerhetsaspekter jämfört mot ett 
privat moln (se definition i avsnitt 2.4.3). Dock behöver en organisation med molnlösningar 
inte vara låst till en leverantör utan kan vara utspridd bland både privata och publika moln. 
(Andrikopoulos m.fl. 2013).  Även då detta teoretiskt sett stämmer så är privata moln utsatta 
för samma säkerhetshot som andra molnlösningar. (Kalloniatis, Manousakis, Mouratidis och 
Gritzalis, 2013).   

2.3.6 Nätverk och support 
När applikationer flyttas från interna nätverk till molnbaserade lösningar ökar beroendet av 
internetuppkoppling. Företag kan inte längre förlita sig på interna nätverk där kontrollen är 
total, utan blir beroende av både internetleverantörer och molnleverantörer. Risken finns att 
den externa bandbredden måste utökas, eller att nya avtal med bättre svarstid och felsökning 
måste upprättas. (Chowdhury och Boutaba, 2010). 

2.3.7 Kunskapsnivå 
Även om en molnbaserad lösning bygger på existerande teknologi, innebär en migration att 
den interna kompetensen måste säkerställas för att klara själva migrationsprocessen och 
efterföljande verksamhet. Finns inte kompetensen måste den tas in externt, främst inom 
arkitektur, implementation, utveckling och handhavande i de nya lösningarna. Förlusten av 
kontroll innebär även att den befintliga personalen måste ha en förmåga att samarbeta med 
leverantörer utanför organisationen i frågor som tidigare varit interna. (Rai, Mehfuz och 
Sahoo, 2013). 

2.3.8 Komplexitet 
Enkla applikationer med begränsad omfattning kan relativt smärtfritt migreras till molnet. 
Migration av komplexa applikationer kräver däremot omfattande planering och testning inför 
en implementation. Gäller det legacy-applikationer och system kan arbetet vara ännu mer 
omfattande och tidskrävande. (Rai, Mehfuz och Sahoo, 2013). 

2.4 Tillvägagångssätt och beslut i migrationen 
Detta avsnitt beskriver och exemplifierar tillvägagångssätt för att genomföra en migration 
från legacy-system till molnbaserade lösningar och beslut som behöver fattas i processen. 
Syftet med informationen är att skapa förståelse för hur motiverande och utmanande faktorer 
kan påverka migrationsprocessen och hur de inverkar på de beslut som fattas.  
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2.4.1 Arkitektur 
Kunskap om arkitekturen för en applikation är en av nycklarna för att lyckas med en 
migration till molnet. “Layered achitecture” är en modell som använts länge och i stor 
omfattning, vilket gör den applicerbar på många legacy-system, Enligt den byggs 
applikationer som en samling samverkande komponenter, grupperade i lager, ofta tre till 
antalet. (Andrikopoulos m.fl. 2013). 
 
Presentation layer hanterar applikationens interaktion med användarna. Här finns 
funktionalitet som kan ta emot information från användaren, skicka den vidare till nästa lager, 
och sedan presentera dess svar. Oftast sker det i form av ett användargränssnitt. Det är alltså 
bryggan till det som kallas Business Layer. (Beynon-Davies, 2013, s. 175) 
 
Business layer hanterar systemets affärslogik och utgör applikationens huvudfunktionalitet. 
Dess komponenter koordinerar systemet, gör logiska beslut och utvärderar villkor. Det 
fungerar även som en länk mellan de två omslutande lagren. (Beynon-Davies, 2013, s. 180). 
 
Data layer är lägst ner i hierarkin kallas och är i sin tur indelat i två lager; Database layer och 
Data Access Layer (Andrikopoulos m.fl. 2013). Det förstnämnda håller data i olika former av 
databaser, medan det senare ger enkel åtkomst till datan för programmets övriga delar. 
Genom Data access layer ökar abstraktionsnivån, vilket betyder att lagret högre upp i 
hierarkin kan användare enklare språk och kommandon när de ska skriva eller läsa ur 
databasen. (Beynon-Davies, 2013, s. 182). 

2.4.2 Val av destination 
Som beskrivet i avsnitt 2.2.1 utformas i fas 2 av migrationen en migrationsplan, där beslut om 
leverantör ingår som resultat. Dit hör även valet av vilken typ av molntjänst som ska 
användas som mål i migrationen. Detta har stor betydelse för andra beslut i processen varför 
det är viktigt att det sker tidigt. 
 
Kategorier 
Vid migration av legacy-applikationer till molnbaserade lösningar finns det enligt Vu och 
Asal (2012) två kategorier av molntjänster att välja mellan; IaaS och PaaS. Därtill finns en 
tredje kategori, som är mer lämpad för nyutveckling eller ersättning av nuvarande 
applikationer. Dessa behandlar lösningens övergripande funktionalitet. Vi har här använt 
definitioner från Jamshidi, Ahmad och Pahl (2013).  
 
Infrastructure as a Service (IaaS) är en modell om erbjuder infrastruktur för databehandling 
samt lagring. Infrastrukturen används som värd för applikationen, och fungerar i princip som 
en vanlig server men är helt virtuell. Denna typ har länge varit den mest populära att använda 
sig av i migrationer, då applikationer lätt kan föras över från en fysisk server till en virtuell. 
 
Software as a service (SaaS) är ett tillvägagångssätt där tjänsteleverantören tillhandahåller 
programvara i form av en tjänst på internet. Tjänsteleverantören förvaltar samt kontrollerar 
molninfrastruktur medan kunden kan använda programvaran.  
 
Platform as a Service (PaaS) är ett tillvägagångssätt där tjänsteleverantören gör en 
utvecklingsmiljö tillgänglig, t.ex. Google app engine. Detta inkluderar operativsystemet och 
en uppsättning tjänster dedikerade till utveckling, testning, deployment och hosting. Kunden 
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skapar enbart applikationer inom den befintliga utvecklingsmiljön. Precis som för SaaS så 
kontrollerar inte kunden den underliggande molninfrastrukturen men kunden kontrollerar 
mjukvaran och konfigurationsinställningarna för programvaruhostingmiljön.  
 
Modeller 
Inom samtliga kategorier av molntjänster finns olika modeller för var data lagras och hur 
åtkomst sker. Ämnen som säkerhet och åtkomst blir här viktiga frågor. (Babar och Chauhan, 
2011). 
 
Ett privat moln är en samling av dator och lagringsresurser som ägs av en organisation för 
privat användning. Organisationen i fråga har full kontroll över resurserna och teknologin. 
Organisationen som äger molnet är också ansvarig för underhåll av infrastrukturen. 
 
I ett publikt moln infrastrukturen är en samling av resurser som underhålls av en extern 
organisation. Ofta delas även resurserna av andra organisationer.  
 
Hybrida moln är en kategori av molnresurser där delar av infrastrukturen underhålls av den 
interna organisationen likt det tidigare nämnda privat moln medan andra tjänster 
tillhandahålls av en extern organisation likt ett publikt moln.  

2.4.3 Typer av migration 
Det finns vissa meningsskiljaktigheter kring vad som egentligen utgör en migration, där vissa 
hävdar att begreppet endast omfattar faktisk förflyttning av en existerande applikation (VU 
och Asal, 2012). Khajeh-Hosseini, Greenwood, Smith och Somerville (2012) menar dock att 
migration av existerande system och applikationer till molnet kan göras på fyra alternativa 
sätt, där även ersättning av ett nuvarande system ingår. I sådana fall ska målet med 
migrationen vara att ge motsvarande funktionalitet som nuvarande legacy-system. Detta är 
den förklaring vi valt att använda i denna uppsats.  
 
Ersätta 
Ersättning av en eller flera arkitektoniska komponenter i legacy-systemet med motsvarande 
komponenter för molnet. Av de migrationstyper där komponenter byts ut innebär denna typ 
minst påverkan på befintliga system, men kan medföra att ett antal anpassningar och 
konfigurationer krävs. Det kan också innebära att funktionalitet som finns i det nuvarande 
legacy-systemet inte har någon motsvarighet i det molnbaserade som ersätter det. (Khajeh-
Hosseini m.fl. 2012). Ofta används den här metoden för enklare applikationer där målet är 
annan applikation tillhandahållen genom SaaS, vilket är vanligt för e-postlösningar som 
Office365 eller Google Apps (Rai, Mehfuz och Sahoo, 2013). 
 
Partiell migration 
Denna typ innebär migration av ett eller flera av en applikations lager, eller ett urval av dess 
arkitektoniska komponenter. Exempelvis kan detta betyda att en del av ett systems 
datahantering i slutändan sker i molnet, medan andra data hanteras i traditionella miljöer. 
Beroende på vad som ska migreras kan denna lösning innebära behov av omfattande 
planering och efterföljande anpassningar. (Khajeh-Hosseini m.fl. 2012). 
 
Migration av hela stacken  
Denna typ är absolut vanligast och innebär en överföring av hela applikationsstacken till 
molnet, alltså att applikationen flyttas som en enhet med samtliga lager inkluderade. Många 
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har hittills valt att drifta sina system inkapslade på virtuella maskiner, på samma sätt som i 
den lokala serverhallen. Den största fördelen är att hela system kan överföras i molnet utan 
avbrott i funktionalitet, men lösningen har uteslutit migration till molnet av system med höga 
krav på säkerhet. Detta för att en komplett migration innebär att även Data layer förflyttas till 
molnet. (Khajeh-Hosseini m.fl. 2012). 
 
Molnanpassa 
Molnanpassning innebär en komplett migration av applikationen, där hela dess funktionalitet 
är implementerad som en sammansättning av tjänster i molnet. Molnanpassning fungerar på 
liknande sätt som Ersättning, med skillnaden att i detta alternativ migreras hela Data- och 
Business layer till molnet. Detta är en mycket omfattande form av migration som ofta kräver 
stora resurser och stora ingrepp i existerande system. (Khajeh-Hosseini m.fl. 2012). 

2.4.4 Datahantering 
För att kunna genomföra en lyckad migration av Data layer måste en plan utformas för hur 
datan ska lagras i molnet, alltså migration av Database layer, och hur data access layer ska 
anpassas för att kunna hantera datan. Denna del av ett system ser liknande ut i en stor mängd 
system, eller har liknande komponenter, varför det för Data layer går att dra slutsatser som 
kan vara värdefulla för många företag som står inför en migration. (Andrikopoulos m.fl. 
2013). Det första steget för Database layer lager är att ta beslut om hur datan ska lagras, 
vilket till stor del är förknippat med val av leverantör. Många leverantörer har sina egna 
lösningar, vissa med en hög grad av inlåsning medan andra stödjer fri rörlighet mellan olika 
leverantörer. Faktorer som installationstyp och kapacitet kan skilja i hög grad. . 
 
Beroende på vilket typ av migration som genomförs förändras gränserna för 
applikationsstrukturen. Speciellt vid ersättning eller partiell migration ställs höga krav på 
Data Access Layer, då datan kan vara utspridd över flera lagringsplatser. Från att ha 
funktionalitet för att skriva och hämta data från en specifik databas med statisk teknologi, 
måste lagret efter en migration kunna hantera flera olika typer av databaser och hantera 
synkroniseringen mellan dem. Den data som lagras i ett publikt moln måste hela tiden 
stämma överens med data som lagras på traditionell företagets interna infrastruktur, även 
kallat on-premise, och vise versa.  Eftersom beslut om nyttjande av molntjänster ofta 
motiveras av ökad flexibilitet, bör Data Access Layer designas med så låg nivå av beroende 
mellan Business Layer och Database Layer som möjligt. (Andrikopoulos m.fl. 2013). 
 
Konfidentialitetsmönster 
I de fall där säkerhet är av stor vikt bör omfattande arbete läggas på att säkerställa att datan 
inte hamnar i fel händer, speciellt om lösningen inkluderar användandet av publika eller 
hybrida moln. Strauch, Breitenbuecher, Kopp, Leymann och Unger. (2012) ger förslag på ett 
antal återanvändbara mönster som kan användas för att säkra konfidentialitet, vilket 
inkluderar både säkerhet och integritet. Mönstren bygger på att data i en organisation 
klassificeras enligt ett system med olika grad av känslighet, och att den mest kritiska datan 
inte ska lagras i ett publikt moln. Genom att dela upp datan kan applikationer som tidigare 
varit inkompatibla med molnet migreras på ett säkert sätt.  
 
Om datan delas upp mellan att lagras off- och on-premise kommer en molnbaserad 
applikation behandla data som tillhör olika säkerhetsklassningar. För att undvika att kritisk 
data behandlas i ett publikt moln, bör den del i Business layer som hanterar den typen av data 
placeras i den miljö som har den högsta säkerhetsmässiga klassningen. Det kan vara i ett 
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privat moln, eller i en traditionell on-premise-miljö. Därför behövs en mekanism som kan 
klassificera data som behandlas med den högsta aktuella klassningen, som kan bestämma var 
datan ska behandlas. Business Layer består alltså av två delar, en som hantera kritisk data, 
och en som hanterar okritisk data. På samma sätt behövs en mekanism som bestämmer var 
datan ska skrivas, förslagsvis i Data access layer. Om informationen tillhör en lägre 
säkerhetsklassning kan den lagras i ett publikt moln, medan kritiska data exempelvis kan 
skickas vidare för lagring i ett privat moln.  
 
Strauch m.fl. (2012) menar även att det går att införa olika typer av filterlösningar för att 
möjliggöra hämtning av data från ett privat moln, till behandling av datan i ett publikt moln. 
Exempelvis kan känslig data helt tas bort eller förvrängas. Handlar det om personuppgifter 
skulle datan kunna anonymiseras eller presenteras så att kopplingen mellan person och data 
inte framgår.  

2.5 Teoretisk modell 
Den teoretiska modellen för den här uppsatsen består som beskrivet i början av avsnitt 2 av 
tre områden; migrationsprocessen, motiverande och utmanande faktorer och tillvägagångssätt 
och beslut. Gällande processen kommer den här studien att fokusera på de tre första stegen av 
den modell som behandlats i avsnitt 2.1, varför vi valt att lyfta fram dem i modellen. Vi har 
för att förtydliga även valt att lägga till en fas i processen; Initiering. Den relaterar till 
avsnittet om motiverande faktorer och symboliserar ett förstadie till själva 
migrationsprocessen, där idén om migration föds. De motiverande faktorerna sträcker sig 
alltså över initieringsfasen in i genomförbarhet, där de utmanande faktorerna tar över. Under 
hela processen finns tillvägagångssätt och beslut, som påverkas av de motiverande och 
utmanande faktorerna.  
 
 

 
 
Figur 1, Teoretisk modell 
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3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 
För att undersöka vilka faktorer som påverkar en migration från legacy-system till molnet har 
en fallstudie genomförts på ett internationellt IT-tjänsteföretag. Vi fann att det var den bäst 
lämpade metoden då studerandet av ett fall ger möjlighet till detaljerad information och 
relevant resultat inom det specifika fallet, i det här fallet ett specifikt skeende inom en 
organisation (Oates, 2006).  Objektet i det här fallet är en migration till molnet. Under 
fallstudien har intervjuer genomförts som primär datagenererande metod för att få djup 
kunskap, även viss dokumentation från företaget har studerats. 
 
Studien karaktäriseras som en deskriptiv fallstudie. Detta då vi har undersökt ett specifikt 
fenomen, en migration, och genererar en detaljrik och detaljerad analys om vilka faktorer 
som påverkar företagets migration samt hur de arbetar för att uppnå målen med 
migrationsprocessen. Företaget befinner sig för tillfället i en migrationsprocess och således är 
studien en tillfällig studie, detta innebär att ett pågående fall undersökts (Oates, 2006). Under 
arbetets gång har intervjuer med anställda och kunniga personer inom organisationen 
genomförts. Detta för att ta del av erfarenheter om det pågående arbetet av migration från 
legacy-system till molnet.  
 
Vad som har undersökts under fallstudien har valts ut efter: 
● Bekvämlighet- vilket innebär att det som undersöks är rimligt inom ramen för tid och 

kostnad. 
● Typiskt instans- det valda fallet är generellt och därmed representativt för liknande 

fall (Oates, 2006).  
 
Det fall som undersöks är migrationen av ett internt system, Intra, vilket beskrivs djupare i 
avsnitt 4.2.1. Det undersökta fallet är så pass generellt att lärdomarna från detta fall kommer 
gå att applicera på liknande processer, både inom den undersökta organisationen och i andra 
företag.  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Intervjuer 
Den primära datainsamlingen har skett genom intervjuer. Dessa intervjuer genomfördes med 
respondenter med olika ställningar inom organisationen. En av de vi intervjuat, respondent 1, 
har som arbetsområde att övergripande utveckla organisationen där migration av interna 
system är ett av hans fokusområden. Den andra respondenten, nummer 2, är ansvarig för den 
operativa delen av organisationen men även involverad i det strategiska arbetet. 
Respondenterna är alltså experter inom området på det studerade företaget.  
 
Valet av respondenter har gjort för att skapa en så generaliserbar slutsats som möjligt med 
både bred kunskap och mer specifik kunskap om migrationsprocessen. Till att börja med 
skedde en ostrukturerad intervju med vardera respondenten. Detta för att skapa en generell 
förståelse vad både organisation och migrationsprocess. Därefter har ytterligare 3 semi-
strukturerade intervjuer genomförts, varav två intervjuer var med respondent 1 och en med 
respondent 2. Intervjuerna med respondent 1 har skett via telefon medan intervjuerna med 
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respondent 2 har skett på företagets kontor i Stockholm. Efter intervjuerna har även 
kompletterande frågor ställt via epost.  
 
Till en början var intervjuerna av ostrukturerad karaktär vilket innebär att ett ämne togs upp 
vilket respondenten fick tala fritt kring. Detta resulterade i en bredare förståelse om 
organisationen samt migrationsprocessen då respondenten själv kunde belysa de områden 
som hen anser vara av störst vikt. Utifrån svaren från de ostrukturerade intervjuerna 
genomfördes sedan semistrukturerade intervjuer. Under de semistrukturerade intervjuerna 
utforskades vad som påverkar det undersökta företaget och hur de arbetar för att nå sina mål 
och lösa problem. Intervjuerna har utgått från punkterna i den intervjumall som återfinns i 
bilaga 1 som grundläggande struktur, där bland annat faktorerna från den teoretiska modellen 
ingår. Utifrån dessa frågor och områden har följdfrågor och nya frågor ställts under 
intervjutillfället. Oates (2006) beskriver hur semistrukturerade intervjuer tillåter visst samtal 
och reflektion under intervjun vilket anses lämpligt för ta del av så mycket information som 
möjligt samt möjligheten till följdfrågor till respondenten, något som vi erfar under våra 
intervjuer. Genom att genomföra dem som semistrukturerade och således ha möjligheten till 
följdfrågor kunde flera nya intressanta ämnen identifieras vilket bidragit till en bredd i den 
empiriska datainsamlingen.  
 
De genomförda intervjuerna spelades in och har transkriberats. När det var möjligt har även 
anteckningar förts för att fånga upp kroppsspråk, gester och liknande som inte fångas av 
ljudinspelningen. Efter transkriberingen har en selektion genomförts där irrelevant data togs 
bort och resterande information kodades som antingen “relevant” eller “viktigt”. Den viktiga 
informationen ansågs som direkt användbar medan relevant information ansågs vara 
hjälpdata eller viktig vid senare tillfälle. I de fall då respondenten utförde ett avvikande 
kroppsspråk eller betoning på ord har dessa anteckningar länkats samman med det muntliga 
svaret för att ytterligare ge svar på vad respondenten menade. De olika respondenternas svar 
jämfördes och liknande svar sammanfogades och kategoriserades enligt den besvarade 
frågan.  
 
3.2.2 Dokumentstudie 
Utöver intervjuer har även viss dokumentation och material från företaget studerats. 
Dokumenten har varit i form av arkitekturkartor och dokument med identifierade mål från 
företagets sida. Dessa dokument har används som stödinformation till uppsatsen medan 
intervjuerna är den primära informationskällan. Vi har även haft tillgång till det system som 
studerats för att bilda oss en uppfattning om dess funktion och utseende.  

3.3 Återgivning av resultat 
Företaget vi gjort vår studie på har i det här fallet valt att delta på villkoret att studien vi 
återger resultatet anonymt. Detta har främst att göra med att vi beskriver arkitektur och 
tekniska lösningar detaljerat, samtidigt som företaget verkar i en bransch där 
informationssäkerhet är av stor vikt. Anonymiseringen är begränsad till att företagsnamnet 
inte nämns, vilket gör att studien inte dyker upp som träff i en internetsökning. Utifrån 
innehållet är det dock möjligt att utläsa vilket företag det handlar om, men det är av mindre 
betydelse. 
 
För att kunna återge resultatet på ett naturligt sätt har vi valt att ersätta företagets namn med 
ett påhittat; MTM (Migration Till Molnet). Eftersom det utifrån namnet inte går att skapa sig 
en uppfattning om företagets verksamhet och situation har vi inkluderat en generell 
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beskrivning i avsnitt 4.1. Vi anger inte heller respondenternas namn eller position av ovan 
nämnda anledning, utan använder begreppet respondent följt av en siffra. En beskrivning av 
vem som är vem finns i avsnitt 3.2.1. 
 
På grund av intervjuernas semistrukturerade karaktär har svaren som erhållits ofta inbegripit 
flera för uppsatsen relevanta områden, i ostrukturerad form. Därför har det varit svårt att 
plocka ut enskilda citat. I stället har vi på de flesta ställen återgivit det som sagts i 
beskrivande form, och där det varit möjligt valt ut citat som på ett extra tydligt sätt framhäver 
respondentens svar. 
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4. Empirisk bakgrund 
Informationen i detta kapitel baseras på de intervjuer vi genomfört på företaget MTM, och 
det material som gjorts tillgängligt för oss under studien. MTM är i processen att migrera 
flera av sina legacy-system till molnbaserade lösningar. För att ge en bild av de 
grundläggande förutsättningarna för migrationen beskrivs inledningsvis företaget i allmänhet. 
Därefter redogör vi för MTMs nuvarande lösning, där vi valt att i detalj beskriva på företagets 
Intranät och lösning för kalender och mötesbokning. Dessa ger en bra bild av olika scenarion 
vid en migration.  

4.1 Om MTM 
MTM är ett nordiskt börsnoterat bolag verksamt inom IT-branschen, där det tillhandahåller 
lösningar inom en rad olika områden till både offentlig och privat verksamhet. Företagets 
kunder är till den största delen lokaliserade i norden, samtidigt som många av dessa företag 
har global verksamhet. Trots centreringen av kunderna till de nordiska länderna är 44 procent 
av företagets personal lokaliserad utanför hemmamarknaden, där de fem länder med mest 
verksamhet är Tjeckien, Indien, Kina, Polen och Lettland. I dessa länder arbetar de flesta 
anställda främst med funktioner som stödjer verksamheten på MTMs hemmamarknad. Det 
totala antalet anställda på företaget uppgick i slutet av 2014 till nästan 14 000. (Respondent 
1). 

4.2 MTMs nuvarande lösning 
Respondent 1 berättar att MTM har ett stort antal interna IT-system som hanterar bland annat 
tid rapportering, inköp, CRM, support och övervakning av tjänster. Tanken är att de flesta 
arbetsuppgifter ska skötas genom interaktion med några av företagets system, både internt 
och mot kunder. Eftersom arbetet i regel sker genom samarbete mellan anställda på MTMs 
olika kontor i världen, med många inblandande, är många system kritiska för verksamheten.   
 
Några av de system som används kan spåras till mer än tjugo år bak i tiden, medan andra är 
relativt nyutvecklade. Ett gemensamt drag för de flesta applikationer är att de successivt 
byggs ut med ny funktionalitet efter krav från verksamheten. Enligt Respondent 2 kan den 
nuvarande situationen delvis härledas till att företaget har kompetensen att utveckla och 
modifiera system. Det har resulterat i att man i många fall valt att utveckla egna lösningar 
eller modifiera befintliga system, i stället för att köpa en passande lösning från en extern 
leverantör. I företagets historia finns även många uppköp av andra bolag, där förvärvade 
system har integrerats i MTMs. Arkitekturen är alltså väldigt komplex, speciellt då många 
system är starkt integrerade och utbyter stora mängder information mellan varandra. Detta 
har gjort att krav på nya funktioner från verksamhetsidén ibland har varit svåra att uppfylla.  

4.2.1 Intranät 
Åtkomst till MTMs samtliga applikationer sker genom företagets intranät, i fortsättningen 
kallat Intra. Respondent 2 berättar att det är företagets primära kommunikationskanal till dem 
anställa, där även interaktion mellan dem sker, i form av ett internt socialt nätverk. Till Intra 
har alla anställda och de flesta externa konsulter tillgång, men med kravet att datorn som 
ansluter befinner sig inom företagets nätverk. En stor del av de anställda är dock placerade 
hos kunder på olika konsultuppdrag, befinner sig på resa eller arbetar hemifrån. Dessa 
ansluter till det interna nätverket genom en virtuell förbindelse eller så kallad VPN. Enligt 
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respondent 2 är den lösning som används emellertid inte alltid helt tillförlitlig, främst på 
grund av dess ålder. Bland annat är funktionaliteten för att ansluta från datorer som inte 
tillhandahålls av MTM bristfällig, vilket betyder att de anställa exempelvis inte kan läsa 
nyheter eller tidrapportera från sin privata dator.  
 
Vissa av företagets applikationer går att komma åt från mobila enheter, som surfplattor och 
mobiltelefoner. Genom en app etableras en säker kommunikation med MTMs interna 
nätverk, liknande en VPN-lösning. Detta kräver dock autentisering i två steg vid varje 
anslutningstillfälle, vilket inte är en lika smidig lösning som användarna är vana vid genom 
andra appar. (Respondent 2). 
 
Arkitekturen bakom Intra är enligt Respondent 2 inte en produkt av noggrann planering, utan 
har växt fram successivt sedan den nuvarande versionen utvecklades för 8 år sedan. En del 
funktionalitet har förvaltats och ytterligare lagts till. Som det ser ut idag är det uppbyggt av 
ett antal moduler som presenteras på en webbsida. Dessa är i sig starkt integrerade med flera 
av MTMs andra system. Två av de mest använda modulerna är Topbar och Newsfeed, vilka 
beskrivs närmare nedan.  
 
Topbar 
Respondent 2 beskriver Topbar som en meny som syns genomgående i hela Intra och en 
majoritet av MTMs applikationer. Den utgör elementet för huvudnavigation bland företagets 
system och signalerar till användaren att denne befinner sig inom MTMs nätverk. 
Funktionaliteten för Topbar är i grunden ganska enkel och liknar en vanlig meny, med 
tillägget att användaren själv kan välja vilka applikationer och system som ska visar på vilka 
platser. Det gör att modulen är i behov av en databas som lagrar användarens val, samt en del 
affärslogik för att bestämma hur innehållet ska visas. I modulens interface finns även en ikon 
för notifikationer som hämtas från Intras social nätverk.  
 
Hela Topbar körs idag på fysiska servrar i en av MTMs datahallar, till fullo innanför 
företagets brandväggar. Där finns även den mySQL-databas som lagrar användarens val, 
samt destinationen för de applikationer som finns i Topbar. Eftersom det inte rör sig om stora 
datamängder är storleken på databasen väldigt liten. Det rör sig inte heller om data som är 
försedd med någon typ av säkerhetsklassning. (Respondent 2). 
 
Newsfeed 
Newsfeed är en del av Intras förstasida och presenterar nyheter, meddelanden och annan 
kommunikation inom MTM.  Det som syns för användaren är ett RSS-flöde, som genereras 
av något som kallas “News aggregator”. Där väljs vilka nyheter som ska visas, både baserat 
på de källor som användaren valt att följa och tillhörighet i organisationen. Affärslogiken 
hanterar alltså delvis information utan säkerhetsklassning, men eftersom den ska identifiera 
vem som använder tjänsten behöver den tillgång till företagets databas med alla anställda. 
(Respondent 2). 
 
Systemet för leverans av nyheter och information körs även det i en av MTMs datahallar. 
Lagring sker i databaser av typerna mySQL och Microsoft SQL, där det system som skriver 
datan är MTMs Content Management System (CMS) och en del externa källor, som Nasdaq. 
Även om nyheterna i sig inte är alltid innehåller känslig information, är de till viss del 
producerade av användare, vilket betyder att det inte går att garantera att informationen inte 
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innehåller konfidentiellt material. Därför har just Newsfeed fått en klassning som befinner sig 
näst högt upp på en fyrgradig skala. 
 

Bland det viktigaste är det här med informationsklassificering, men tyvärr 
har vi gjort det ganska dåligt nu, vilket betyder att exempelvis Intra har en 
hög klassning eftersom vi inte vet riktigt vad som befinner sig där. Om vi 
sätter ut våra största affärsnyheter och resultat där krävs mycket mer 
säkerhet än om det är Intra-nyheter, vilket faktiskt redan ligger där. 
(Respondent 2). 

4.2.2 Kalender och mötesbokning 
Respondent 1 berättar att MTM hanterar e-post och kalenderbokningar i system separerade 
från Intra, en lösning som i dag körs både on-premise och off-premise. En stor del av 
företaget har övergått till att använda en molnbaserad lösning från Google som levereras som 
SaaS. Trots att denna förändring har resulterat in minskade licenskostnader och ökad 
flexibilitet för användarna, har företaget vissa restriktioner gällande tjänstens säkerhet. Flera 
av dess kunder har som krav att deras data endast ska hanteras på servrar som ägs av MTM. 
Det gäller framförallt inom offentlig verksamhet, varför de som arbetar i dessa enheter inte 
kan använda programvara som bygger på ett publikt moln.  
 
Som lösning på detta problem finns ungefär en tredjedel av de anställda i en Microsoft 
Exchange-miljö vilket är en lösning för bland annat hantering av e-post, kalendrar och 
resurser. Denna Exchange-miljö driftas on-premise. Även alla företagets resurser som 
mötesrum och andra lokaler finns katalogiserade i Exchange, vilket betyder att de inte visas 
direkt i den lösning som tillhandahålls av Google. Detta upplevs som ett problem då större 
delen av organisationen får begränsad funktionalitet i mötesbokningsfunktionen, och kan 
exempelvis inte direkt se vilka rum som är lediga. Kärnan i problemet är att företaget inte vill 
visa all information om möten i en programvara som körs i ett publikt moln, som deltagare, 
plats, ämne och beskrivning.  
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5. Resultat 
Det här avsnittet beskriver MTM status i migrationsprocessen och hur man resonerar kring 
motiverande och utmanande faktorer i den. Till sist skildras MTMs tillvägagångssätt och 
vilka beslut man fattat eller planerar att fatta i processen.  

5.1 MTMs status i migrationsprocessen 
Just nu befinner sig MTM i början av migrationsprocessen och har ännu inte fullständigt 
migrerat något av de system som ingår i Intra. Många av dem befinner sig dock i 
planeringsstadiet och Respondent 2 tror att det första systemet kommer att vara migrerat 
inom ett år. Processen upplevs som långsam, till stor del beroende på företagets struktur. En 
molnmigration innefattar många ansvarsområden inom vilka olika personer bestämmer, som 
nätverk, access management, applikationsansvariga. 
 

Enligt mig skulle vi gjort det här för två år sedan men det här är ett stort 
företagsproblem. Vissa personer äger vissa saker och har mycket annat att 
göra. Men nu håller vi på att pusha väldigt hårt så jag skulle säga att så som 
det ser ut nu så kommer vi ha något på molnet inom ett år. (Respondent 2). 

 
Inför migrationen av Intra har en mindre, inledande utredning gjorts kring vad som krävs för 
att en sådan process ska vara möjlig. Slutsatserna bygger delvis på generella krav för 
migration, men till stor del även på specifika krav som ställs inom MTM som organisation.  

5.2 Motiverande och utmanande faktorer i migrationen 
Det här avsnittet behandlar MTMs situation i förhållande till motiverande faktorer. I vissa fall 
beskrivs flera faktorer under en rubrik, då dessa kategoriseras inom samma område, 
exempelvis Datasäkerhet och Säkerhetsarkitektur.  

5.2.1 Flexibilitet och kapacitet, Resursoptimering och Minskat underhåll 
Antalet samtidiga användare av MTMs applikationer fluktuerar kraftigt över dygnet, där en 
övervägande majoritet endast använder tjänsterna under kontorstid. Intra kan exempelvis ha 
700 samtidiga användare under dagen och tio på natten. Den nuvarande lösningen kräver att 
serverkapaciteten anpassas efter det maximala antalet användare, vilket innebär att en stor del 
av kapaciteten är outnyttjad under dygnets övriga timmar. Eftersom interna tjänster driftas i 
samma datahallar som lösningar för företagets kunder, kan den kapaciteten i stället nyttjas för 
kundernas räkning.  
 
Att migrera till molnet skulle enligt Respondent 2 ge bättre kontroll över den kapacitet som 
reserveras för Intra och företagets applikationer, då den lätt kan skalas upp och ner. Han 
uttrycker även en frustration som kommer med att vara intern kund hos den enhet som 
levererar den nuvarande lösningen. Alla externa kunder går före i kön och en beställd 
förändring i miljön kan ta veckor att genomföra, något som i en molnlösning i stället skulle 
gå på några timmar. Eftersom de ansvariga för Intra inte är de som underhåller 
infrastrukturen, utan i stället betalar en intern kostnad till en annan enhet, utgör detta ett 
minskat underhåll.  
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5.2.2 Kostnader och Kostnadsbesparingar 
Respondent 1 framhäver att minskade driftkostnader ofta är en starkt bidragande faktor till en 
migration till molnet, vilket det även talats om på MTM. Respondent 2 menar dock att 
kostnaden endast är en sekundär faktor på MTM. Den befintliga lösningen driftas internt till 
en förhållandevis låg kostnad, vilket gör det svårt att hitta molnlösningar som kan utföra 
jobbet billigare. De har inte heller gjort någon kalkyl för hur de ekonomiskt kan räkna hem en 
migration till molnet. 

5.2.3 Datasäkerhet och Säkerhetsarkitektur 
Säkerhet är något som både Respondent 1 och 2 menar starkt har påverkat vid arbetet med 
migration till molnet på MTM. Enligt dem finns det på företaget en generell skepsis mot att 
nyttja molnet för affärskritiska applikationer, så det är ofta en utmaning att få nya lösningar 
att möta existerande säkerhetsmässiga krav. Vid val av lösning, leverantör och typ av tjänst 
måste en utvärdering göras ur ett säkerhetsperspektiv, och det måste bestämmas vilken typ av 
data som får lagras var. MTM har för närvarande fyra nivåer får informationssäkerhet; 
Public, Internal, Confidential och Secret. Dessa bestämmer hur data får användas i molnet.  

5.2.4 Lagar och regleringar 
Respondent 2 berättar att möjligheten att garantera de anställdas integritet är en bidragande 
faktor vid en migration, till stor del styrd av lagar och regler. Eftersom MTM är ett globalt 
företag kommer detta arbete präglas av lagarna i det land som ställer högst krav på att skydda 
personuppgifter. Lagar som personuppgiftslagen, EU:s datalagringsdirektiv och amerikanska 
"Patriot act" är tre exempel på lagar som Respondent 2 tar upp. Bland annat måste företaget 
garantera personalen att det inte går att koppla den data som finns tillgänglig i molnet till en 
viss person, och ibland finns krav från kunder att data inte ska lagras så att myndigheter eller 
andra företag kan få tillgång till informationen. 
 
5.2.5 Komplexitet 
Respondent 2 uttrycker att integrationer, kopplingar och beroenden mellan applikationer och 
system är något som skapar svårigheter i all form av systemutveckling, även på MTM. 
Eftersom Intra är ett komplext system tas stor hänsyn till detta.  
 

Sen är det så att vi har en komplex miljö med ganska mycket så point to 
point-anslutningar, vilket faktiskt är något som vi håller på och splittra upp. 
Det går inte att bygga komplexa system på det sättet om det ska ligga i 
molnet, så där återstår mycket arbete. (Respondent 2). 

5.2.6 Kunskapsnivå 
Ansvaret för planering av migrationen ligger hos den enhet inom MTM som även ansvar för 
de applikationer och system som ska migrerar, där respondent 2 menar att kunskapen om 
lösningen är god. Han påpekar även att det inom företagets finns en väldigt bred kompetens 
inom alla områden som har med migrationen att göra, både på en hög nivå och en teknisk 
detaljnivå. Skulle det vara något område de som planerar migrationen känner sig osäkra 
inom, finns ofta svaret på frågan inom företaget.  

5.2.7 Nätverk och support och existerande investeringar i IT-infrastruktur 
I avsnitt 4.2.1 beskrivs hur infrastrukturen för en av MTMs lösningar ser ut, vilket är 
information respondent 2 hänvisar till. Han säger även att företaget har en väl utbyggd 
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infrastruktur med flera datahallar spridda i norden, samt väl utbyggda nätverkslösningar på 
deras egna kontor. Infrastrukturen är dock inte uppbyggt enbart med de interna systemen i 
åtanke, utan är främst tänkt att tjäna verksamheten och dess kunder. Respondent 1 menar 
även att MTM har väl fungerande avtal och kontakter med nätverks- och teleoperatörer, 
mycket beroende på dess storlek.  

5.2.8 Åtkomst 
En av de starkaste anledningarna till att MTM inlett en migration av sina system till molnet är 
att förenkla åtkomsten till dem för företagets anställda. Enligt respondent 2 är målet att Intra 
ska gå att nå från vilken enhet som helst, var och när som helst. Det inkluderar både 
företagets egna enheter men även privat utrustning, oavsett om den anställde befinner sig på 
kontoret, arbetar hemma eller är på semester. Just inom dessa områden finns således ett stort 
antal användningsfall som motiverar utvecklingen. Exempelvis vill MTM att en anställd när 
denne väntar på bussen ska ha möjlighet att fylla i veckans tidrapport, godkänna fakturor från 
en leverantör eller arbeta med dokument. Detta hoppas man ska leda till ökad effektivitet, 
men även generera en bättre användarupplevelse.  
 

Det att det ska vara enkelt att komma åt från var som helst. Sen ska du 
kunna använda de verktygen som du behöver för ditt jobb. Så det ska 
fungera så att när du loggar in så väljer du tools-menyn de verktygen som du 
behöver så kommer du ju in där, i princip var du än är. (Respondent 2). 

5.2.9 Påverkan på verksamhet och användare 
Både Respondent 1 och 2 pekar på “impact”, eller påverkan på verksamhet och användare, 
som en viktig aspekt i migrationsprocessen. Detta är dels något som har inverkan på beslut 
om vad som ska migreras och när det ska ske, men även hur det ska gå till. Intra har 
exempelvis stor inverkan på verksamheten. Utmärkande är även att en stor del av systemet 
bygger på levande data som hela tiden måste vara uppdaterad.  

5.2.10 Lösningsberoende 
Flexibilitet inom den molntjänst som används är viktigt för MTM, men likaså är flexibilitet 
mellan olika leverantörer. Möjligheten att fritt byta mellan olika leverantörer och lösningar är 
enligt respondent 2 väldigt värdefull och ett krav för att en migration ska kunna genomföras. 
Inlåsningen ska således vara minimal. Detta blir extra viktigt då företaget står inför en rad 
förändringar i verksamheten, där kraven om några år kan se helt annorlunda ut.  
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5.3 Tillvägagångssätt och beslut i migrationen 

5.3.1 Val av destination 
MTM har utvecklat en generell strategi för hur företaget vill genomföra migrationen. Den 
innebär att så mycket som möjligt ska överföras till ett publikt moln. Det som begränsar är i 
första fall inte kostnaden, utan de säkerhetsrestriktioner som finns för de olika 
applikationerna. Respondent 2 berättar att om ett system inte kan överföras till ett publikt 
moln ska det i stället migreras till ett privat moln som MTM själva driftar. Det betyder att 
exempelvis finansdata och annan känslig information även i fortsättningen kommer att lagras 
internt. Väljer man att ändå nyttja ett publikt moln är det ett krav att lösningen använder 
datacenter lokaliserade inom EU, då man måste uppfylla ett flertal lagar som ska skydda 
integritet.  
 
Respondent 2 förklarar även att MTM har som mål att kapsla in sina tjänster i en container. 
En container är ett sätt att förvara applikationerna som man i sin tur kan förflytta mellan 
molnleverantörer som Amazon eller Google. Detta gör man för att på ett enkelt sätt kunna 
förflytta applikationer mellan olika leverantörer och på så sätt minska beroendet av en 
specifik leverantör. MTM har ännu inte valt leverantör av de tjänster som behövs, men då 
Google är en “prefered partner” finns incitament att välja deras lösningar. Val av leverantör 
bestäms även efter priser och tillgång till teknisk kompetens. Det finns även en riktlinje om 
att i största mån använda Platform as a Service (PaaS), då det betyder att de själva inte 
behöver patcha servrar, utan det sköts av leverantören.  
 
Enligt respondent 1 finns en önskan från flera parter inom MTM att föra över samtliga 
bokningsbara resurser från deras Exchange-miljö till Googles miljö, som levereras genom 
SaaS. Detta är för att öka åtkomst och användarvänlighet, samt minska behovet av flera olika 
system, men återigen hindras detta av de höga säkerhetskraven. 

5.3.2 Arkitektur 
Respondent 2 menar att arkitekturen påverkat mycket av komplexiteten i systemet, där det 
finns en svårighet i att koppla ihop system och applikationer. Detta gör även att man måste 
utveckla en väl genomarbetad arkitektur och inte låta den växa fram efterhand, som tidigare.  
Han säger även att lagren i flera applikationer med stor sannolikhet kommer att behöva delas 
upp, där presentation layer ska flyttas till ett publikt moln, för att göra det åtkomligt. Beslut 
kring business layer och data layer påverkas till stor del av komplexitet och säkerhet, och 
beslut måste tas för varje applikation. 
 
Eftersom Topbar inte behandlar någon känslig information utan endast är en 
verktygsplattform som binder ihop de digitala kanalerna inom verksamheten är systemet i sig 
lätt att migrera. Enligt respondent 2 planerar MTM att flytta samtliga lager av applikationen 
till ett publikt moln, inklusive affärslogiken i Business layer. 
 
Han säger även att situationen för Newsfeed liknar den för Topbar, med skillnaden att 
modulen har en väldigt hög säkerhetsklassning. I den nuvarande situationen kan inte 
applikationen flyttas till ett publikt moln, utan skulle i så fall behållas i ett privat moln. Om 
ett publikt moln ska användas måste lagren delas upp. För att data layer menar respondent 2 
att de måste implementera nya riktlinjer för vilken typ av information som får publiceras.  
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5.3.3 Hantering av data 
Beroende på vilken applikation som åsyftas lagras datan på olika platser. För Topbar som inte 
innehåller något känslig information är det möjlig att migrera även Data Layer till ett publikt 
moln. Om partiell migration genomförs blir kraven höga på Data Access layer då datan kan 
vara utspridd på flera olika platser. Data Access layer måste klara av att hantera olika 
databaser och möjliggöra synkronisering mellan dessa. 
 
Respondent 2 berättar att problemet är att säkerhets- och integritetsaspekten hindrar en direkt 
förflyttning av datalagringen för kalender och mötesbokning från deras nuvarande lösning till 
molnet. För att en sådan ska vara möjlig får inte all information om företagets möten lagras i 
molnet, exempelvis tid, plats, deltagare och innehåll. Om resurserna förs över till 
molnlösningen kommer så vara fallet. Respondent 1 menar därför att MTM behöver en 
funktion som gör att data som lagras i molnet kan anonymiseras och känsliga uppgifter 
plockas bort.  
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6. Diskussion och analys 
Detta avsnitt innehåller en diskussion och analys av den genomförda fallstudien. Som 
underlag och verktyg används uppsatsens teoretiska grund. 

6.1 MTMs status i migrationsprocessen  
Med hänsyn till omfattningen av de system som MTM planerar att migrera till molnet går det 
med säkerhet att säga att de står inför ett gediget arbete. Än har dock ingen konkret migration 
genomförts av de applikationer som finns inom ramen för Intra. Utifrån modellen för 
migrationens fem faser (Rai, Sahoo och Mehfuz 2015) betyder det alltså att de tre sista 
faserna, utförande, test och underhåll, endast kan diskuteras med dess hypotetiska status i 
åtanke.  
 
Vilken fas MTM befinner sig i beror på vilken del av systemet som åsyftas. Många 
applikationer är i fas 1 och är föremål för utredning om genomförbarhet, medan flera 
återfinns i fas 2 där kravanalys utförs och en migrationsplan upprättas. Exempel på sådana är 
Topbar och Newsfeed, där man i fas 1 har klargjort att en migration är tekniskt genomförbar 
och planering i fas 2 är i full gång. Under kravanalysen görs en kartläggning av de faktorer 
som på företaget påverkar migrationen, medan utformandet av en migrationsplan kräver svar 
på hur dessa faktorer ska bemötas. De tre följande stegen är en fråga om att följa den plan 
som redan upprättats. Med tanke på detta och det omfattande arbete som MTM lägger ner i 
denna fas går det att se att det är en väldigt omfattande och betydelsefull del av migrationen. 
Samtidigt är den även mest relevant för syftet med den här studien. MTM har dock inte gjort 
någon grundläggande kostnadsanalys, vilket ska ingå i fas ett. 

6.2 Motiverande faktorer i migrationen 
Vi har i vår empiriska framställning valt att beskriva de tre faktorerna flexibilitet och 
kapacitet, resursoptimering och minskat underhåll under samma rubrik, då vi i 
undersökningen fann att de är nära relaterade till varandra. Alla har de att göra med behov 
relaterade till hårdvara och drift av ett system, samt kategoriseras av Rai, Mejfuz och Sahoo 
(2013) som motiverande faktorer för att genomföra en migration. Det är även något som 
bekräftas i vår empiriska undersökning.  
 
Vårt teoretiska underlag beskriver Flexibilitet och kapacitet som en motiverande faktor 
speciellt i organisationer där det är viktigt att kunna skala kapaciteten på systemet upp och 
ner, exempelvis vid olika tider på dygnet. MTM ser just nu ett problem i att kapaciteten 
konstant måste ligga på nivån för maximalt antal användare, även om antalet fluktuerar över 
dygnet, och därför är denna faktor starkt motiverande för dem. Det kan dock tänkas att den 
inte är lika viktig i en organisation som har ett konstant antal användare.  
 
Mellan faktorerna Flexibilitet och kapacitet och resursoptimering finns vissa likheter, då båda 
relaterar till att resurserna skalas. Beserra m.fl. (2012) uttrycker dock en viktig skillnad i att 
resursoptimering handlar om att frigöra resurser som inte används, för att göra dem 
tillgängliga till andra ändamål. Detta är inget som direkt uttrycks av respondenterna i våra 
intervjuer, men det betonas att de interna systemen konkurreras med kundernas system i 
MTMs datahallar. Att lyfta ut Intra därifrån till molnet skulle således innebära att resurser 
görs tillgängliga i andra syften, vilket kan vara motiverande för MTM. Detta är dock inget 
som vi finner bekräftat.  
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Eftersom de ansvariga för Intra själva inte underhåller hårdvaran som systemet driftas på, 
utan betalar en annan avdelning för det, uttrycks inte explicit att migrationen motiveras av 
minskat underhåll av servrar. Khajeh (2012) nämner att denna faktor ofta innebär att 
underhållet skiftar från direkt kontroll av servrar till att i stället sköta kontakter med 
leverantören, vilket i princip är det som görs redan idag på MTM, fast leverantören är intern.  
Däremot är förhoppningen att kontakten med leverantören av lösningen ska vara enklare och 
förändringar gå snabbare, vilket skulle minska tiden som läggs på underhåll. Vi finner därför 
att denna faktor är motiverande.  
 
Gällande kostnadsbesparingar som motiverande faktor verkar det utifrån respondenternas 
svar som att det finns en förhoppning om att minska kostnaderna, men att det egentligen inte 
är något som driver migrationen. Det styrks även av att de inte genomfört den kostnadsanalys 
som ingår i fas 1 av migrationen. Tran m.fl. (2011) beskriver hur en migration till molnet ofta 
ses som en investering, som sedan kan räknas hem i minskade kostnader. Dock pekar de på 
att även förbättringar relaterade till andra faktorer kan minska kostnader, som minskat 
underhåll och resursoptimering. Även om det finns en förhoppning om detta på MTM går det 
inte klart att säga att kostnadsbesparingar är motiverande för migrationen.  
 
Utöver de motiverande faktorer som beskrivits i det teoretiska underlaget har vi i vår 
empiriska undersökning identifierat ytterligare en motiverande faktor; Åtkomst. Tydligt är att 
MTM söker ett sätt för användarna att komma åt företagets interna system på ett enkelt och 
säkert sätt, där man ser en migration till molnet som en lösning. Även om denna faktor är 
mindre konkret än exempelvis kostnadsbesparingar eller minskat underhåll, är den en del av 
att bygga upp ett scenario där företagets tjänster är bättre efter migrationen. Det är således en 
faktor som även kan motivera användarna till att stödja en förändring. Med molntjänster 
krävs inte heller en VPN-anslutning till företagets nätverk, vilket är en lösning som på MTM 
idag fungerar dåligt. 

6.3 Utmanande faktorer i migrationsprocessen 
Vi kom tidigare fram till att vi inte kan bekräfta att MTM inte ser kostnadsbesparing som en 
motiverande faktor till migrationen. En av respondenterna tror även inte heller att en 
migration kommer att göra driften billigare, utan snarare dyrare. Yi, Andrezajak och Kondo 
(2012) pekar på att kostnaden kan komma som en överraskning när man migrerat ett system 
till molnet, speciellt om det är svårt att förutsäga användandet. Då det på MTM finns väldigt 
bra underlag för användandet av Intra och antalet möjliga användare är begränsat, kan det 
vara en anledning till att respondenten inte heller ser kostnaden som någon större utmaning. I 
detta fall är kostnaden alltså inte en uttalad utmanande faktor.   
 
Subashini och Kavitha (2010) kommer fram till att datasäkerhet och integritet de största 
farhågorna bland företag som står inför en migration till molnet. Respondenterna i vår 
undersökning bekräftar denna bild, både genom att säkerhetsperspektivet påverkar hur de 
resonerar kring tekniska detaljer och genom organisationens allmänna oro kring molntjänster 
och säkerhet. Vi har i empiriframställningen valt att beskriva faktorerna Datasäkerhet och 
Säkerhetsarkitektur tillsammans, då de är starkt kopplade till varandra och den ena påverkar 
den andra. På grund av detta och utifrån de svar vi fått kan vi inte se att dessa faktorer skulle 
vara separerade, som Rai, Mehfuz och Sahoo (2013) beskriver dem. Dock finner vi bekräftat 
att säkerhetsfrågan är en stor utmanande faktor.  



27 

 
Resultatet från våra intervjuer pekar på att MTM inte ser den infrastruktur som Intra driftas 
på som en investering dedikerad till just det systemet. Det är i stället så att man hyr en del av 
den infrastruktur som redan finns på plats. Detta står sig tvärt emot att Buyya, Yeo och 
Venugopal (2008) beskriver existerande investeringar i IT-infrastruktur som en utmanande 
faktor. De menar att stora företag kan ha dyra investeringar i infrastruktur för system som ska 
migreras, vilket vi i MTMs fall inte kan bekräfta. Troligtvis är detta kopplat till den typ av 
verksamhet som företaget bedriver. Även om vi valt att i empirin gruppera faktorerna 
Nätverk och support och Existerande investeringar i IT-infrastruktur tillsammans, ser vi inte 
att dessa helt går att slå ihop. Faktorerna samspelar i det här fallet, men det är möjligt Nätverk 
i andra fall ses som något som tjänar all verksamhet och IT-infrastruktur kan vara en 
investering dedikerad till det system som ska migreras.  
 
En annan faktor som kan vara relaterad till den typ av verksamhet som MTM bedriver är 
Kunskapsnivå. Rai, Mehfuz och Sahoo (2013) menar att det kan krävas ny kunskap inom 
företaget vid en migration till molnet, både ur en teknisk aspekt vid själva migrationen och 
efterföljande kontakter med leverantörer. Vi finner dock att denna kunskap redan finns inom 
MTM, och de vi pratat med verkar inte se faktorn som utmanande. Som sagt är detta 
troligtvis relaterat till att liknande kompetens redan behövs i den verksamhet företaget 
bedriver. 
 
Lagar och regleringar är något som respondenterna på MTM upplever som en stor utmaning, 
och tar likt Andrikopoulus m.fl. (2013) upp amerikanska “Patriot act” som ett exempel, samt 
de geopolitiska utmaningarna. Något som gör denna faktor extra utmanande är att MTM har 
verksamhet i flera olika länder, där olika lagar och regleringar finns. Vi kan alltså bekräfta 
detta som en utmanande faktor. En annan faktor som också av respondenterna upplevs som 
en stor utmaning är Komplexitet, främst på grund av att Intra är ett komplext system med 
många beroenden och kopplingar. Rai, Mehfuz och Sahoo (2013) beskriver hur migrationer 
av just komplexa system och legacy-system kan vara väldigt omfattande och tidskrävande, 
vilket bekräftas i det här fallet.  
 
Även inom utmanande faktorer har vi utöver de som beskrivs i det teoretiska underlaget 
identifierat ytterligare faktorer som påverkar migrationen hos MTM. Den första är Påverkan 
på verksamhet och användare. Eftersom systemen som ska migreras används hela tiden av 
verksamheten är det mycket viktigt att migrationen inte leder till avbrott. Den andra faktorn 
som identifierats är Lösningsberoende, vilket blir en utmaning då migration till ett flertal 
vanliga molnlösningar innebär att MTM blir beroende av den leverantören. Detta kan 
relateras till att en motiverande faktor är flexibilitet, vilket skulle inskränkas av en sådan 
inlåsning. 
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6.4 Hur faktorerna har påverkat tillvägagångssätt och beslut 
Även om vi inte undersökt samtliga områden inom migration till molnet, går det att se hur de 
undersökta områdena påverkas av de faktorer som tagits upp i studien. Val av destination 
handlar utifrån vår teoretiska grund om vilket kategori av molntjänst som väljs, exempelvis 
ett publikt moln, och vilken modell, exempelvis SaaS. Utifrån studien framgår det även att de 
handlar om vilken leverantör som väljs, då detta i hög grad påverkas av att MTM vill ha en så 
låg grad av Lösningsberoende som möjligt.  
 
Val av destination påverkas även mycket av säkerhetsaspekten, alltså Datasäkerhet och 
Säkerhetsarkitektur, då respondenterna på MTM menar att deras bestämmelser för sekretess 
och datasäkerhet begränsar vilka applikationer eller delar av applikationer som kan migreras 
till ett publikt moln. MTMs beslut att destinationen för en migration ska vara datacenter 
lokaliserade i EU är även tydligt påverkat av Lagar och regler, där man exempelvis vill agera 
i enlighet med lagar för att skydda integritet och undvika amerikanska “Patriot act”. Detta 
stämmer väl överens med det Andrikopoulos (2013) skriver om faktorn.  
 
Respondenterna berättar att man vill undvika att patcha servrar och därför gärna migrerar 
Intra till PaaS, vilket går att relatera till den motiverande faktorn Minskat underhåll, i enlighet 
med Khajes (2012) förklaring. Deras system för kalender och mötesbokning skulle de 
däremot helt vilka migrera till en SaaS-lösning, då de menar att detta skulle förbättra 
åtkomsten. Således relaterar påverkas ett sådant beslut av faktorn Åtkomst.  
 
Gällande arkitekturen så är även där Datasäkerhet och Säkerhetsarkitektur stark påverkande 
faktorer, främst i den aspekt att respondenten menar att det bestämmer vilka lager som 
migreras och vilka som inte gör det. Respondenterna berättar även att detta avgörs av faktorn 
Komplexitet, då vissa applikationer kan ha många och väldigt komplexa kopplingar och 
beroenden. Området hantering av data har kopplingar till arkitekturen, i form av dessa 
lagringsplats i Data layer. Medan Newsfeed som innehåller data med hög säkerhetsklassning 
inte får migrera Data layer, är det inga problem för Topbar, vars Data layer inte innehåller 
känslig information. Därför påverkas även detta område av säkerhetsfaktorerna, där viss data 
helt enkelt inte kan behandlar i molnet.  
 
Inom hantering av data finner vi inget underlag för att MTM planerar att konstruera filter för 
Intra i enlighet med de lösningar som Strauch m.fl. (2012) beskriver. Däremot finns en tydlig 
ambition att införa en sådan filterlösning för systemet för kalender och mötesbokning, där en 
aggregator utifrån förutbestämda regler bestämmer vilken information som får hämtas från en 
on-premise-lösning till att visas i ett publikt moln. Vi finner det dock inte omöjligt att MTM 
kommer att applicera en sådan lösning även på Intra. 
 
För området typ av migration har vi inte funnit några explicita uttalanden i våra intervjuer, 
vilket förmodligen beror på att det är något som är en konsekvens av andra val som görs. 
Väljer företaget att helt byta ut ett legacy-system mot en SaaS-baserad lösning, blir 
migrationstypen det Khajeh-Hosseini m.fl. (2012) benämner ersättning, vilket är det MTM 
gjort med sitt verktyg för e-post och en del i kalender och mötesbokning. Om vi ser till vilka 
faktorer som påverkade detta beslut är det främst faktorn Åtkomst.  
 
Utifrån den plan som MTM utgår från är det tydligt att migration av hela stacken, som enligt 
Khajeh-Hosseini m.fl. (2012) är den vanligaste metoden, inte är aktuell. Respondent 2 talar 
mycket om att främst säkerhets- och integritetskraven som gör att all data inte kan lagras eller 
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hanteras i molnet, vilket bekräftas i den teoretiska grunden. Alla lager av många applikationer 
kan alltså inte migreras, utan man är begränsad till Presentation och Business layer, eller 
delar av Data layer. Således ligger säkerhetsfaktorerna, men även Lagar och regler, till grund 
för beslutet att inte migrera hela stacken, utan i stället se över möjligheten att partiellt migrera 
systemen. Vår undersökning visar även att Komplexiteten är avgörande för om alla eller 
enbart vissa lager migreras, varför även den faktorn har en avgörande roll i val av 
migrationstyp. 
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7. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka motiverande och utmanande faktorer i migration 
från legacy-system till molnbaserade lösningar. Vi ville utreda hur faktorer som 
dokumenterats i tidigare forskning förhåller sig till migration i praktiken, samt om nya 
faktorer kan identifieras. Därtill ville vi undersöka hur dessa faktorer påverkar 
migrationsprocessen och beslut som behöver fattas i den. MTM är ett företag som har flera 
system som kan definieras som legacy-system, som man nu bestämt sig för att migrera till 
molnet. Genom att utföra undersökningen där har vi funnit en bra grund för att kunna besvara 
våra forskningsfrågor. Vi har kunnat bekräfta flera av de tidigare funna faktorerna, samt 
lyckats urskilja flera nya faktorer. Vi har därtill, utifrån fyra tidigare valde områden, 
identifierat hur dessa faktorer påverkar tillvägagångssätt och beslut i migrationen. Resultatet 
är sammanställt i tabeller och vi har valt att behandla dem i två separata delar nedan. 

7.1 Motiverande och utmanande faktorer 
 

Faktor (Motiverande/Utmanande) Status 

Flexibilitet och kapacitet (M) Bekräftad 

Resursoptimering (M) Inte bekräftad 

Minskat underhåll (M) Bekräftad 

Kostnadsbesparing (M) Inte bekräftad 

Åtkomst (M) Ny  

Kostnad (U) Inte bekräftad 

Existerande investeringar i IT-infrastruktur (U) Inte bekräftad 

Datasäkerhet (U) Bekräftad 

Lagar och regleringar (U) Bekräftad 

Säkerhetsarkitektur (U) Bekräftad 

Nätverk och support (U) Inte bekräftad 

Kunskapsnivå (U) Inte bekräftad 

Komplexitet (U) Bekräftad 

Lösningsberoende (U) Ny 

Påverkan på verksamhet och användare (U) Ny 

 
I analysen resonerar vi kring de faktorer som undersökt, och urskiljer ett mönster kring vilka 
faktorer som respondenterna på MTM upplever som utmanande i migrationen. När tidigare 
forskning lägger stor vikt vid faktorer relaterade till infrastruktur, hårdvara och kompetens, 
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finner vi att betydelsen av dessa inte kan bekräftas i vår studie av MTM. Vi tillskriver detta 
fynd till den typ av verksamhet som företaget bedriver, vilket kräver en väl utbyggd 
infrastruktur och stor mängd kompetens inom just detta område. Därför skulle troligtvis detta 
resultat inte gå att återskapa på ett företag som inte är verksamt i IT-branschen. De nya 
faktorer vi identifierat kan dock tänkas vara applicerbara inom fler branschen än just MTMs.  
 
För övriga utmanande faktorer ser vi att båda faktorer som relaterar till säkerhet bekräftas, 
något som troligtvis inte bara har att göra med MTMs höga krav på säkerhet, då en mängd 
tidigare forskning inom området framhäver detta som avgörande. Även lagar och regler är av 
betydelse för företaget vilket sannolikt stämmer för fler företag, då dessa är tvingande inom 
alla branscher. Kostnaden är dock något som kan ha stor betydelse för andra företag, men inte 
har det för MTM. Kanske är det beroende på att antalet potentiella användare är begränsat, 
och således går kostnaden att kalkylera. Eftersom ingen kostnadskalkyl gjorts är dock en 
möjlighet att man bestämt att andra motiverande faktorer är viktigare och att migrationen ska 
genomföras oavsett kostnad. 
 
Inom ramen för motiverande faktorer är det möjligt att den nya faktorn vi identifierat, 
Åtkomst, är extra viktig i en typ av verksamhet där de anställda sällan befinner sig inom 
företagets nätverk. Detta är dock en situation som är vanlig inom många branschen, inte bara 
den MTM verkar i. Intressant här är även att kostnadsbesparing, vilket framhävs som en stor 
motivation till att migrera till molnet, inte kan bekräftas. I stället motiveras migrationen av 
annat, vilket kan vara en anledning till att vi identifierat åtkomst som en faktor.   

7.2 Hur faktorerna påverkat tillvägagångssätt och beslut 
När vi undersökt hur de motiverande och utmanande faktorerna har påverkat 
tillvägagångssätt och beslut, har det gjort inom fyra områden. Vi finner att samtliga områden 
påverkas av några av faktorerna, där de säkerhetsrelaterade faktorerna är de mest 
framträdande och påverkar alla områden. Således kan vi dra slutsatsen att säkerhet är mycket 
viktigt, vilket sannolikt stämmer inom ett brett spektrum av företag och branscher. Även 
lagar och regleringar, komplexitet och åtkomst återfinns inom flera områden. Hur dessa 
faktorer konkret påverkat migrationen beskrivs i avsnitt 6.4. Att övriga faktorer inte finns 
representerade som påverkande inom dessa områden ser vi inte som ett tecken på att de inte 
har någon påverkan på tillvägagångssättet i migrationen. I stället kan de vara aktuella inom 
områden som vi i den här studien inte undersökt, men som likväl ingår i en migration till 
molnet. 
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Område Påverkande faktorer 

Val av destination 

● Minskat underhåll 
● Åtkomst 
● Lösningsberoende 
● Datasäkerhet 
● Säkerhetsarkitektur 
● Lagar och regleringar 

Arkitektur 
● Datasäkerhet 
● Säkerhetsarkitektur 
● Komplexitet 

Datahantering ● Datasäkerhet 
● Säkerhetsarkitektur 

Typ av migration 

● Åtkomst 
● Datasäkerhet 
● Säkerhetsarkitektur 
● Lagar och regleringar 
● Komplexitet 

  

7.3 Begränsningar i studien och vidare forskning 
I efterhand kan vi utifrån det underlag vi haft för analys se att studien kunnat ytterligare 
dimensioner om fler respondenter intervjuats, speciellt inom olika områden på företaget. Det 
kunde exempelvis resulterat att slutsatser av teknisk och affärsmässig karaktär kunnat dras. 
Ytterligare en begränsning med studien är att den inte behandlar kostnader och 
kostnadsbesparingar på ett konkret sätt, i form av exempelvis en kostnadsanalys. Eftersom 
kostnad återkommer på flera ställen är det en viktig och intressant dimension att utforska. 
Vidare skulle en undersökning av de faktorer som är aktuella i denna studie kunnat göras i 
kvantitativ karaktär, för att på så sätt skapa en total bild av faktorer som är viktiga i en 
migration. Dock skulle det förklarande perspektivet förloras och det skulle vara svårt att se 
hur faktorerna påverkar migrationen. Däremot vore det intressant att utföra en kvantitativ 
studie för att se hur de nya faktorer som identifierats står sig i andra typer av företag och 
branscher.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Inledande frågor 
Vilken titel/yrkesroll har du? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Hur länge har du arbetet med dina nuvarande uppgifter? 
Hur insatt är du i arbetet? 
 
Beskrivning av nuvarande lösning 
Om systemet och vad det används till 
Uppbyggnad och arkitektur 
Användare 
Problem 
 
Framtida lösning 
Motivation för att gå från nuvarande lösning till en molnbaserad 
Hur vill man att det ska fungera? Exempelvis genom användarfall. 
Uppbyggnad och arkitektur 
Val av destination och typ av molnlösning 
Tekniska lösningar 
 
Hur har man tänkt kring faktorerna: 
Säkerhet och integritet 
Komplexitet 
Kostnadsfrågor 
Nätverk 
Lagar och regleringar 
 
Tillvägagångssätt och beslut 
Status på arbete - vad har man gjort och hur långt har man kommit? 
Vilka lösningar är framtagna? 
Vilka problem finns och hur har de lösts/ska lösas? 
Hur har tidigare nämnda faktorer spelat in på arbetet? 
Hur kommer migrationen att ske? 
 
 


