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Sammanfattning: 

 

Allt fler människor och företag börjar använda sig av molntjänster inom sitt dagliga liv och 

verksamhet. Inom sjukvården är användningen av molntjänster fortfarande ett outforskat 

område men fler och fler börjar inse nyttan och fördelarna med användningen. Ett problem som 

måste övervinnas är säkerhetsaspekten, för att övertyga användarna om att fördelarna överväger 

nackdelarna. Genom en enkätundersökning undersöktes allmänhetens syn och förtroende för 

molntjänster och molntjänster inom sjukvården. Resultatet visade att förtroendet för 

molntjänster generellt är högt bland enkätens respondenter men att de inte såg lika positivt på 

molntjänster inom sjukvård. Respondenterna uttryckte tydligt att de i dagsläget tyckte att det 

var för osäkert med molntjänster inom sjukvård för att vilja använda det. 
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Abstract: 

 

It is more common that people and companies are starting to use cloud services in their daily 

lives and businesses. Within healthcare the use of cloud services is still an unexplored area. 

More and more people are beginning to realize the benefits and advantages of cloud services. 

However one problem that must be overcome is the security aspect, in order to convince the 

users that the benefits outweigh the disadvantages. Through a questionnaire we examined the 

public perceptions and confidence in cloud services and cloud services in healthcare. The 

results showed that confidence in cloud services is generally high among survey respondents, 

but they did not have as much confidence in cloud services in healthcare. Respondents 

expressed clearly that in the current situation they felt it was too insecure with cloud services 

within healthcare for wanting to use it. 
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1 Inledning 

Omkring år 2000 började molntjänster lanseras i stor skala (Nationalencyklopedin, u.å.). Det 

var den typ av tjänst som tio år senare skulle hamna i centrum i det teknikskifte där bland annat 

programvaror och servrar för lagring flyttade från användarnas egna plattformar och företagens 

egna IT-avdelningar till externa servrar (Nationalencyklopedin, u.å.). Enkelt beskrivet är 

molnet ett externt serverutrymme för datortjänster som är tillgängliga över Internet 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Den som någon gång skickat en fil i ett e-postmeddelande till sig 

själv vet hur bekvämt det är att ha tillgång till sitt material oavsett vilken fysisk dator man 

använder. Det är detta som molntjänster bland annat ger möjlighet till, åtkomst till lagrad data 

eller tjänster från vilken dator som helst med uppkoppling till Internet. 

1.1 Bakgrund 

I bakgrunden kommer molnets historia beskrivas, hur det har utvecklats och används i dag. 

Vilka fördelar och nackdelar molnet erbjuder kommer även presenteras och kommer senare 

definieras tydligare tillsammans med andra centrala begrepp i kapitel 3 och 4. 

 

Eftersom Internet är en förutsättning för molnet och molntjänster kommer det här stycket att 

berätta kort om Internets ursprung. Föregångaren till Internet kan spåras tillbaka till år 1968 då 

ett militärt forskningsnätverk för USA:s försvarsdepartement, som kallades Arpanet, grundades 

(Ralston, Reilly & Hemmedinger, 2003, s. 915-927). Internetanvändandet började först spridas 

bland universiteten på 1980-talet för att sedan under 1990-talet öka bland privata användare 

och organisationer på en global skala, skriver Ralston et al. (2003, s. 915-927). 

 

Följande stycke handlar kortfattat om historia och uppkomst av molnet och är baserat på 

beskrivningar av Halpert (2011). 

 

Från tiden då stora centrala datorer användes av ett helt företag har datoranvändandet kommit 

en lång väg. Nästa steg i utvecklingen blev avdelningsdatorer på 1970-talet och senare 

persondatorn under 1980- och 1990-talet. Något som stora IT-bolag och akademiska 

organisationer upplevde under mitten av 2000-talet var att deras största IT-resurser ofta 

lämnades oanvända och användes bara fullt ut när efterfrågan var som störst. Den här insikten 

gjorde att forskare började fundera på hur man bäst kunde utnyttja de här oanvända resurserna 

på bästa sätt och kom att ligga till grund för molnets uppkomst. 

 

I dag används molntjänster av allt fler personer. Tjänster som Google Drive, Microsoft 

OneDrive och Dropbox erbjuder registrerade användare utrymme på molnet för lagring av data. 

Dropbox rapporterade den 7 mars 2016 att de hade 500 miljoner registrerade användare 
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(Dropbox, 2016). I grunden är det datormoln som möjliggör tidigare nämnda molntjänster. 

Datormoln medför fördelar som skalbarhet och användning på begäran samt en prismodell som 

tillåter användare att betala för tjänster och kapacitet när de behövs, för att nämna några (Furth 

& Escalente, 2010, s. 11). Det är också bekvämt att alltid ha tillgång till sin data eller tjänst via 

Internet, men det är inte utan nackdelar som datormoln underlättar livet för den uppkopplade 

individen. Det handlar bland annat om den förlust av kontroll som uppstår när data lämnas över 

till molntjänstleverantören samt hackare och cyberattacker (Velte, Velte & Elsenpeter, 2010, s. 

31-32). Velte et al. (2010, s. 31-32) menar också att mindre ryktbara molntjänsteleverantörer 

kan tänkas dela användares data med marknadsföringsbyråer eller använda den på andra sätt, 

som användaren inte avsett. 

 

Inom sjukvården har molntjänster potential att skapa nytta. Kuo (2011) tar upp några utav 

möjligheterna som molntjänster kan bidra med, exempelvis datorresurser tillgängliga vid 

behov, skalbar och flexibel infrastruktur samt kopiering av data på flera platser för ökad 

datasäkerhet. 

 

Uppsatsen kommer lägga fram en nulägesanalys över hur allmänheten ser på molntjänster och 

hur deras förtroende ser ut för molntjänster inom sjukvården. Surveyundersökningen 

genomförs med hjälp av en enkätundersökning som besvaras över Internet. Begreppet 

molntjänster kommer redogöras samt vilka fördelar och risker det kan medföra. 

1.2 Problemformulering 

Som nämnts i inledningen har utvecklingen av molntjänster resulterat i att tekniken nu står i 

centrum. I bakgrunden beskrivs hur molntjänster underlättar åtkomst av data och tjänster för 

både privatpersoner och organisationer. Sjukvården är en bransch där ett system för att hjälpa 

många personer men samtidigt hålla kostnaderna nere är mycket attraktivt, vilket molnet har en 

chans att erbjuda. Det är dock inte utan risker som molntjänster har potential att underlätta 

arbetet för organisationer inom sjukvård. Inom sjukvården hanteras stora mängder data, bland 

annat patientdata och personuppgifter. På grund av datainnehållet gäller det att säkerheten och 

sekretessen hålls hög vid hantering och lagring, så att informationen inte hamnar hos obehöriga. 

Några av de största hindren för molntjänster är bristen på förtroende i datasäkerhet, förlusten 

av kontroll som uppstår när man lämnar ifrån sig data samt osäkerhet kring leverantörens 

efterlevnad när det gäller kvalitet på tjänst och säkerhet (Kuo, 2011). 

 

Vi fastnade för sjukvården då det är ett verksamhetsområde där det för tillfället pågår ett skifte 

mot användning av molntjänster (Ahlbom, 2015). Outsourcing har börjat användas till större 

utsträckning inom sjukvården. Markets and Markets presenterade 2013 situationen för 

datormolnsmarknaden inom sjukvården globalt, med beräkningar där man förväntade sig en 

20,5% övergång mot användning av datormoln inom området (Potančok, 2014, Kar, 2013). 

Något som molntjänster erbjuder inom sjukvården är tjänster som tillåter patienter som behöver 
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regelbunden provtagning att ta dessa mätvärden själva (t.ex. blodtryck eller glukosvärde) och 

skicka in dem över Internet istället för att besöka sjukhus varje gång (Isaksson, 2013). 

 

Efter att litteraturen hade undersökts väcktes en undran om hur allmänhetens förtroende för 

molntjänster inom sjukvård skiljer sig från molntjänster generellt, med tanke på de risker som 

finns kopplade till att lämna ifrån sig uppgifter till molnleverantörer. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur allmänheten ser på molntjänster och hur deras 

förtroende ser ut för molntjänster inom sjukvården. Vi kommer ta reda på hur stort intresset är 

av att använda molntjänster för att rapportera in enkla mätdata istället för att besöka sjukhus 

varje gång och se hur användandet av molnet påverkar förtroendet för tjänsten. 

De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är: 

 

● Hur ser allmänhetens förtroende för molntjänster ut? 

● Hur ser allmänhetens förtroende för molntjänster inom sjukvården ut? 

1.4 Tidigare forskning 

Det har forskats mycket kring molntjänster de senaste åren. En sökning på “molntjänster” i det 

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) genererar hela 73 stycken uppsatser publicerade sedan 

2012 och framåt. Uppsatserna handlar om allt från moln inom försvarsmakten till viktiga 

aspekter vid övergången till molnet. Utav alla uppsatser i sökresultatet finns bara två som kan 

kopplas till ämnet den här uppsatsen handlar om, molntjänster inom sjukvård. Den första heter 

Upplevda faktiska risker inom moln och molntjänster: En studie inom vårdarbete, där Larsson 

(2016) skriver om hur personalen inom vården upplever riskerna med molntjänster och ger 

exempel på hur de kan minskas. Studien föreslår att vårdpersonal ska utbildas inom generella 

IT-kunskaper och molntjänster för att minska upplevda faktiska risker, samt låta personalen 

vara delaktiga vid införande av nya molntjänster. 

 

Den andra heter Hemtjänsten, som på svävande moln: Molntjänster inom hemtjänsten, där 

Gotis och Larsson (2015) skriver om hur hemtjänsten kan påverkas av att deras 

verksamhetssystem drivs av molntjänster och fokuserar på aspekterna säkerhet, sekretess och 

tillgänglighet. Studien tar upp att integrering mot nuvarande system inom hemtjänsten både är 

ett hinder och en säkerhetsrisk, då inte alla befintliga system kan integreras till molntjänster. 

Författarna menar därför att molntjänster borde behandlas på ledningsnivå som ett strategiskt 

val, istället för lösa ett specifikt problem på verksamhetsnivå. 
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I den vetenskapliga artikeln Understanding the cloud: the social implications of cloud 

computing and the need for accountability skriven av Niezen och Steijn (2015), undersöker 

författarna hur den nederländska befolkningen uppfattar molnet och diskuterar hur molnet och 

framtida Internettjänster kommer att antas av samhället. Den surveyundersökning som Niezen 

och Steijn presenterar i artikeln visade på att majoriteten av respondenterna var neutralt 

inställda till molnet och menar att fördelar och nackdelar står i balans, när det gäller 

förväntningar på tekniken. De undersökte också vilken aktör urvalet hade högst förtroende för 

gällande ansvar i relation till molntjänster. Här hade respondenterna högst förtroende för 

rättsliga myndigheter och minst förtroende för de individuella molntjänsteleverantörerna. 

Vidare menar författarna att resultatet verkar antyda att allmänheten inte är orolig över 

molntjänster. Detta eftersom resultatet visar på att respondenterna i mindre utsträckning 

kontrollerar villkoren innan de börjar använda en tjänst eller frågar andra om en specifik 

molntjänsteleverantör är pålitlig. 

 

I artikeln Making use of cloud computing for healthcare provision: Opportunities and 

challenges skriven av N. Sultan (2014) nämns en fallstudie från Chelsea och 

Westminstersjukhuset i London där ett e-hälsoprojekt bestående av en uppsättning 

mjukvarukomponenter och tjänster erbjuder de nödvändiga verktyg som krävs för att utveckla, 

integrera och distribuera en e-Hälso “mjukvara som en tjänst”-lösning. Sultan (2014) tar också 

upp den större äldre populationen som uppstått i de utvecklade länderna som en anledning till 

varför molntjänster inom sjukvård är aktuellt och kan hjälpa till med behovet av innovativa och 

kostnadseffektiva lösningar på det växande problemet. 

 

Forskning och information om molntjänster generellt råder det ingen brist på. Forskning kring 

molnet inom sjukvård är lite mer begränsat och det är detta den här uppsatsen handlar om. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer vara avgränsad till att undersöka hur förtroendet ser ut för molntjänster 

inom sjukvården. Denna studie skulle kunna utföras på molntjänster inom många olika områden 

för att bättre få en bild av vilket förtroende allmänheten har till molntjänster generellt, men det 

sträcker sig utanför ramen för denna uppsats. 

1.6 Kunskapsintressenter 

Kunskapen som utvecklas i uppsatsen riktar sig främst till personer inom sjukvården som 

arbetar med utveckling av IT. Studien kan även vara relevant för andra studenter som studerar 

systemvetenskap eller motsvarande. 
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1.7 Disposition 

I avsnitt 2 kommer uppsatsens metod att redogöras. Uppsatsens forskningsparadigm samt 

datainsamlingsmetodik och dataanalysmetodik kommer även förklaras. 

 

I avsnitt 3 kommer begreppen datormoln och molntjänster att förklaras. 

 

I avsnitt 4 kommer teorin som berörs i uppsatsen redogöras. 

 

I avsnitt 5 kommer empirin presenteras i form av sammanställning, tabeller och diagram från 

enkätsvar, samt sammanfattande redogörelse av de öppna frågorna. 

 

I avsnitt 6 kommer avsnitt 5, empirin, att analyseras i samband med teorin. 

 

I avsnitt 7 kommer slutsatsen av uppsatsen och en avslutande diskussion. 
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2 Metod 

I det här kapitlet presenteras strategi, underliggande paradigm, datainsamlingsmetodik och 

kritisk granskning av metoden. 

2.1 Forskningsstrategi 

Den forskningsstrategi som uppsatsen bygger på är en surveyundersökning. 

Surveyundersökningar bygger på att samla in samma sorts data från en stor grupp av personer 

på ett systematiskt sätt, för att sedan leta efter mönster i den data som samlats in och generalisera 

resultatet på en större grupp än den som undersöktes (Oates, 2006, s. 93-107). Arbetet följer 

den här strategin eftersom det är en metod som gör det enkelt att samla in en stor mängd 

kvantitativ data under kort tid. Uppsatsens resultat kommer att generaliseras i den mån som 

anses rimlig i förhållande till undersökningens skala. Undersökningen är inte tillräckligt bred 

för att generalisera resultatet på allmänheten. 

 

Oates (2006, s. 93-107) tar upp två huvudtyper av urvalstekniker: probabilistiska och icke-

probabilistiska. Icke-probabilistiska urvalstekniker används när forskaren inte vet om urvalet 

av personer är representativt för den totala populationen, när tiden och kostnaden att erhålla 

urvalet är för stort och erbjuder som bäst en svag bas för generalisering på större grupper (Oates, 

2006, s. 93-107), vilket är den urvalsteknik som uppsatsen bygger på. 

 

Inom icke-probabilistiska urval finns olika sätt att välja urval på: ändamålsenligt urval, 

“snöbolls”-urval, självselektionsurval och bekvämlighetsurval (Oates, 2006, s. 93-107). Vid 

självselektionsurval annonserar forskaren sitt ämne samt behov av respondenter och samlar in 

data från alla som svarar, skriver Oates (2006, s. 93-107), och är den metod som använts för att 

välja urvalet till uppsatsen.  

2.2 Forskningsparadigm 

Nedan följer en definition och förklaring av det interpretativa forskningsparadigmet. 

 

Förståelsen av den sociala kontexten av ett informationssystem är kärnan i det interpretativa 

forskningsparadigmet inom informationssystem, skriver Oates (2006, s. 291-308). Det handlar 

om de sociala processer som informationssystem utvecklas genom samt hur de tolkas av folk 

och hur det här influeras av den sociala miljön (Oates, 2006, s. 291-308). Till skillnad från 

positivismen försöker inte interpretivismen att bevisa eller motbevisa en hypotes utan försöker 

identifiera, utforska och förklara hur olika faktorer i en särskild social miljö är relaterade och 

beroende av varandra (Oates, 2006, s. 291-308). 
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Enligt ovan definierade forskningsparadigm följer nu en motivering till valet av det 

interpretativa paradigmet. Uppsatsarbetet kommer att bedrivas utifrån ett interpretativt 

forskningsparadigm. Detta eftersom uppsatsens syfte inte är att bevisa eller motbevisa en 

hypotes, utan istället undersöka och analysera hur respondenternas förtroende för molntjänster 

ser ut och om det finns några samband till deras förtroende för molntjänster inom sjukvård. 

Som nämnts i 2.1 så genomförs också en surveyundersökning vilket ofta förknippas med det 

positivistiska forskningsparadigmet, men som också kan användas inom interpretativ och 

kritisk forskning (Oates, 2006, s. 93-107). 

2.3 Datainsamlingsmetodik 

Den datainsamlingsmetod som används för uppsatsen är enkätundersökning. 

2.3.1 Enkäter 

Oates (2006, s. 219-220) beskriver en enkät som en uppsättning av fördefinierade frågor, 

samlade i en förbestämd ordning. En enkät skickas ofta ut till en utvald grupp människor för att 

forskaren sedan ska kunna analysera dess svar och finna mönster bland dem. Utifrån svaren kan 

forskaren dra generella slutsatser och således inse vilken syn samt beteende en större grupp 

människor hade haft. 

 

Enkäter kan antingen vara självadministrerade eller forskaradministrerade. Självadministrerade 

enkäter innebär att respondenten utför enkäten på egen hand utan att forskaren är närvarande. 

Fördelen med självadministrerade enkäter är att respondenten med största sannolikhet är 

mindre benägen att svara det som “verkar rätt” eller det efterfrågade svaret. Forskaren kan även 

vara säker på att alla respondenter har fått precis samma frågor. Med tanke på fördelarna med 

ovan beskriven metod var det den som passade bäst för uppsatsen, dels på grund av tidsramen 

för arbetet, då det inte finns tillräckligt med tid för att intervjua enskilda personer, men också 

för att det går lättare att samla in ett stort antal deltagare som besvarar enkäten. Det hade inte 

varit möjligt att uppfylla uppsatsens syfte inom tidsramen om forskaradministrerad enkät hade 

valts. 

 

Påföljande stycken behandlar hur enkätundersökningen utformades och hur arbetet såg ut. 

 

Målet var att ta fram relevanta frågor till enkätundersökningen som kunde besvara uppsatsens 

frågeställningar. Efter mycket iteration och återkoppling med vår handledare så 

omformulerades frågorna och den färdigställda enkäten slipades fram. Enkätundersökningen 

blev slutligen indelad inom kategorierna bakgrund, molntjänster samt molntjänster inom 

sjukvård. Tanken med dessa kategorier är att enkäten börjar med breda frågor för att sedan 

drillas ner till mer specifika frågor. 
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Inom kategorin “bakgrund” efterfrågas personlig bakgrundsinformation för att få en bättre 

förståelse om respondenten. Kategorin “molntjänster” frågar efter respondentens generella 

användning, erfarenheter och uppfattning om molntjänster. I kategorin “molntjänster inom 

sjukvård” frågas mer specifika frågor om hur respondenten förhåller sig till tanken av att 

använda sig av molntjänster inom sjukvård. Den slutgiltiga enkäten går att finna i bilaga 1. 

 

Här följer motiveringar till några av de frågeval som gjordes i enkäten.  

 

I bakgrunden efterfrågas om respondenten hade uppsökt sjukhus eller vårdcentral under det 

senaste året för att ta reda på om det fanns några samband mellan personer som ofta är i kontakt 

med sjukvården jämfört med de som sällan är det. Frågorna som valdes i andra delen, som 

handlar om användning av molntjänster, valdes för att få en bild om hur medveten respondenten 

är om riskerna kopplat till molntjänster och ta reda på om de väljer att ladda upp privat data på 

molnet. I sista delen, som handlar om molntjänster inom sjukvård, valdes frågor som till 

exempel om respondenten håller med om påståendet: “Jag hade hellre rapporterat in 

hälsouppgifter om data lagrats lokalt av sjukhuset”, i ett försök att ta reda på om det är tjänsten 

i sig (att rapportera in mätvärden via Internet) som respondenter har eller inte har intresse av 

att använda eller om det är kopplat till riskerna med att lagra data hos en molntjänstleverantör. 

2.3.2 Urval av respondenter 

Syftet med uppsatsen är som nämnt att undersöka allmänhetens intresse för molntjänstlösningar 

inom sjukvård. Målgruppen för arbetet anses därför vara personer som på något sätt kommer i 

kontakt med sjukvården eller har en uppfattning om den, och är av den orsaken väldigt bred. 

Således har enkäten delats på sociala medier för att försöka få en vid spridning av respondenter. 

Enkäten har främst delats inom studiegrupper vilket har lett till att den största andelen 

respondenter är studenter. 

2.3.3 Dataanalysmetodik 

Det empiriska data som använts inom arbetet är kvantitativ då uppsatsen bygger på en enkät 

som den primära datainsamlingsmetoden. Dock har datan kvalitativa inslag på grund av ett par 

mer utvecklande och öppna frågor inom enkäten, som analyseras och tolkas interpretativt. 

Således innebär det att dataanalysen till störst del genomfördes på ett kvantitativt sätt. Datan i 

fråga är främst nominal samt ordinal data. Nominal data är data som inte har något numeriskt 

värde. Det kallas ofta för kategorisk data och används för bland annat kön (Oates 2006, s. 247). 

Ordinal data använder nummer som är tilldelade en kvantitativ skala. På grund av detta ges 

möjligheten att jämföra datan med aritmetiska funktioner, t.ex. vilken som är störst etc. Ett 

vanligt exempel på ordinal data är frågor som har ett skalalternativ där respondenten får välja 

om den håller med mycket, lite eller inte alls. Ordinal data kallas även för rankad data (Oates 

2006, s. 247).  
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Nedanstående stycke beskriver hur det empiriska data som samlades in analyserades. 

 

Under den tid enkäten var öppen mottog den 100 svar. Svaren exporterades till Excel och städas 

upp i den meningen att stavfel och synonymer rättades till. Till exempel under frågan vilket 

ämne respondenten studerade var ett vanligt förekommande svar “systemvetenskap” eller 

“Systemvetenskap”, dessa två svar slogs ihop för att underlätta analysen av datan. Den 

färdigställda datan fördes in i statistikprogrammet SPSS för att analyseras, skapa tabeller och 

diagram samt dra samband mellan dem. 

 

De öppna frågorna från enkäten kodades på ett strukturerat sätt där svaren delades in i olika 

kategorier för att på ett smidigt sätt kunna urskilja dem. Sedan utfördes en mer grundlig 

sammanfattning av alla kategorier.  

2.4 Kritisk granskning av metoden 

Påföljande stycke tar upp några av de fördelar som finns med surveyundersökningar. Med hjälp 

av surveyundersökningar går det att förse bred och innehållsrik rapportering från personer och 

händelser, så att resultaten kan bli representativa för en större population och generaliserande 

slutsatser kan dras (Oates, 2006, s. 93-107). Surveyundersökningar kan också, i jämförelse med 

andra strategier som till exempel etnografi, alstra stora mängder data på en kort tid och rimligt 

låg kostnad menar Oates (2006, s. 93-107). Vidare skriver Oates (2006, s. 93-107) att en annan 

fördel är att de kan göras om, det vill säga samma data kan samlas in igen från ett annat urval. 

En av de främsta anledningar till valet av att göra en surveyundersökning understryks ovan och 

är att de fokuserar på bred och innehållsrik rapportering från respondenter samt att de gör det 

möjligt att samla in mycket data på kort tid. 

 

Det här stycket tar upp några av de nackdelar som finns med surveyundersökningar. Först och 

främst saknar surveyundersökningar djup, de bidrar inte med några djupare detaljer utan 

fokuserar på bredden av rapporteringen (Oates, 2006, s. 93-107). Surveyndersökningar tenderar 

också att fokusera på sådant som kan räknas och mätas, därför riskerar vissa aspekter av 

forskningsområdet som inte kan reduceras till siffror att bli förbisedda enligt Oates (2006, s. 

93-107). Oates (2006, s. 93-107) skriver också att surveyundersökningar inte bevisar kausalitet 

likt experiment, utan kan endast påvisa korrelation. För att undvika att förbise vad 

respondenterna har för åsikter om bland annat risker med molntjänster valdes att ta med några 

öppna frågor där respondenten kan ge längre svar och synpunkter. 

 

Påföljande stycken tar upp fördelar samt nackdelar, i den ordningen, med enkäter. 

 

Jämfört med andra datainsamlingsmetoder är enkäter ekonomiska, de genererar stora mängder 

data för relativt låg kostnad av material och tid (Oates, 2006, s. 219-232). Dessutom underlättar 

stängda frågor med fördefinierade svar för respondenter och är lätta för forskare att analysera, 
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skriver Oates (2006, s. 219-232). Det var en kombination av potentialen att samla in en stor 

mängd data på kort tid och att sprida enkäten via Internet som gjorde det möjligt att genomföra 

enkätundersökningen inom ramen för uppsatsen. 

 

När det kommer till stängda frågor och fördefinierade svar kan de förorsaka frustration för vissa 

respondenter och leda till att de inte svarar på frågan samt orsaka partiskhet gentemot forskarens 

sätt att se på saker (Oates, 2006, s. 219-232). Forskare kan normalt inte kontrollera 

sanningsgraden eller ärligheten i svaren skriver Oates (2006, s. 219-232). Dessutom kan 

forskare inte korrigera missförstånd, förtydliga för mer detaljer eller erbjuda förklaringar eller 

hjälp (Oates, 2006, s. 219-232). För att undvika frustration och partiskhet har vi försökt att ställa 

så tydliga och neutrala frågor som möjligt i enkäten. När det kommer till sanningsgrad och 

ärlighet i svaren har vi inte haft möjlighet att kontrollera detta då enkäten skickats ut via 

Internet. I ett försök att minska missförstånd och erbjuda förklaring är enkäten indelad i tre 

delar som fokuserar på olika områden (respondentens bakgrund, respondentens användning av 

molntjänster och molntjänster inom sjukvården) och gett korta beskrivningar till varje del. 

 

Några aspekter som är viktiga att känna till som kan påverka resultatet och göra det mindre 

representativt och generaliserbart för allmänheten är det faktum att en stor del av 

respondenterna är studenter. Många inom den här gruppen är systemvetare, en grupp som kan 

anses ha större erfarenhet och kunskap om molntjänster än genomsnittet. 
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3 Datormoln & molntjänster 

I det här kapitlet redogörs begreppen datormoln och molntjänster för att introducera tekniken 

och åskådliggöra vilka tjänster och distributionsmodeller som erbjuds. Detta kapitel hamnar 

utanför bakgrund- och teorikapitlet då syftet är att ge en djupare förklaring av ämnet för att 

underlätta förståelsen av uppsatsen. Kapitlet ligger heller inte till grund för analyskapitlet eller 

ger någon motivering till varför ämnet är intressant. 

3.1 Datormoln 

I bakgrunden nämndes att det är datormoln som ligger till grund för de molntjänster vi ser i dag 

och är vad det här avsnittet kommer att handla om. 

 

En av flera orsaker till att datormoln från början utvecklades var insikten bland organisationer 

med stora IT-resurser, som endast utnyttjade dessa fullt ut då belastningen var som störst, något 

som ledde till att forskare började undersöka hur man bäst kunde utnyttja IT-resurserna när de 

stod oanvända (Halpert, 2011, s. 1-13). 

 

Nedanstående stycken presenterar en beskrivning av datormoln, vilket är baserat på den 

beskrivning som ges av Velte et al. (2010) i Cloud computing: A practical approach: 

 

Det finns många olika åsikter om var ifrån datormoln fått sitt namn. En av förklaringarna är att 

datormoln fått sitt namn som en metafor för Internet, då Internet ofta representeras i 

nätverksdiagram av just ett moln (se figur 1), som då får symbolisera “allt annat” som får 

nätverket att fungera. 

Figur 1. Simpelt nätverksdiagram. (Källa: Wikipedia, 2016.) 

 

Datormoln utlovar både lägre drifts- och kapitalkostnader men tillåter också att IT-avdelningar 

kan fokusera på strategiska projekt istället för att hålla sina egna datacenter i drift. Nog för att 
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ovan nämnda fördelar är väsentliga, så medför datormoln inte enbart fördelar. En nackdel är att 

användare kan förlora åtkomsten till sina applikationer, vilket leder till att de inte kan utföra 

sina jobb. Detta kan bero på internetströmavbrott eller problem med internetleverantören, även 

om problemen är sällsynta. Ett exempel på detta var i juli 2008, då Amazon’s S3 

molnlagringstjänst gick ner för andra gången på det året och ledde till att alla tjänster som fanns 

på Amazon’s molntjänst inte gick att använda, vissa tjänster var nere i åtta timmar. 

3.1.1 Molnkomponenter 

Kommande avsnitt handlar om de olika komponenter som utgör datormoln. Även detta avsnitt 

är baserat på beskrivningar som ges av Velte et al. (2010) i Cloud computing: A practical 

approach: 

 

I ett enkelt topologiskt avseende är datormolnslösningen uppbyggd av: klienter, datacenter och 

distribuerade servrar. Klienterna är vanligtvis, precis som i lokala nätverk, datorerna på våra 

skrivbord men kan också vara bärbara datorer, läsplattor eller mobiltelefoner. Klienter är de 

enheter som slutanvändaren använder för att interagera och hantera sin information på molnet 

med, och faller vanligt vis inom kategorierna: mobila (t.ex. smarta telefoner), tunna (datorer 

som låter servrar göra allt jobb eftersom de saknar interna hårddiskar) och tjocka (vanliga 

datorer som använder webbläsare för att ansluta till molnet). 

 

Datacenter består av en samling servrar, där applikationen användaren har tillgång till finns, 

och kan finnas i allt från ett stort rum i källaren hos användaren till ett rum fullt av servrar på 

andra sidan jorden, som man får tillgång till genom Internet. 

 

Faktum är att alla servrar inte måste finnas på samma fysiska plats. Servrar är ofta utspridda på 

skilda geografiska platser. För användaren upplevs det som att servrarna är på samma plats och 

detta är vad som menas med distribuerade servrar. Det här är till fördel för tjänsteleverantören 

som bland annat kan sprida sina risker. Om en molntjänsteleverantör har distribuerade servrar 

och något händer på en plats som orsakar avbrott, kan tjänsten fortfarande nås via en annan 

plats. 

3.1.2 Molninfrastruktur 

Den här delen av uppsatsen kommer att handla om den infrastruktur som datormoln bygger på 

och tar upp teknikerna: datornät (‘grid computing’), fullständig virtualisering och 

paravirtualisering. Följande stycken bygger på beskrivningar som ges av Velte et al. (2010) i 

Cloud computing: A practical approach.  

 

En av de främsta fördelarna med molnet är de flertal sätt infrastrukturen kan implementeras på. 

Infrastrukturen beror på användarens applikation samt på vilket sätt leverantören valt att bygga 

sin molnlösning. Ett fall kan vara att användarens behov av servrar väl överstiger budgeten för 
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att skaffa och underhålla dessa själv, ett annat fall kan vara att användaren bara behöver en så 

liten del processorkraft att det inte är lönt att köpa en dedikerad server för jobbet; molnet passar 

båda fallen. 

 

Något som ofta förväxlas med datormoln är datornät. Datornät används oftast till vetenskapliga 

och tekniska problem och bygger på att resurser från flera datorer i ett nätverk samarbetar för 

att lösa ett och samma problem.  

 

Fullständig virtualisering är en teknik som innebär att en komplett installation av en maskin 

körs på en annan, vilket resulterar i ett system där all mjukvara som körs på servern är inom en 

virtuell maskin. Den här tekniken tillåter att unika applikationer körs samt olika operativsystem. 

Anledningen till att fullständig virtualisering är väsentlig för datormoln är att det är ett av de 

många sätt som tjänster på molnet kan nås.  

 

Vid paravirtualisering, till skillnad från fullständig virtualisering där hela systemet emuleras, 

körs hanteringsmodulen med ett operativsystem som har anpassats för att fungera i en virtuell 

maskin. Paravirtualisering bygger på en teknik som tillåter olika operativsystem att köras på en 

enda hårdvaruenhet vid samma tillfälle, genom att mer effektivt utnyttja systemets resurser 

(exempelvis processorer och minnen). 

3.2 Molntjänster 

Det kan vara svårt att särskilja på datormoln och molntjänster, var det ena slutar och det andra 

börjar. I det här avsnittet kommer det som skiljer datormoln från molntjänster redas ut samt de 

olika typer av molntjänster som finns, på vilka sätt de kan distribueras och vilka för- och 

nackdelar de för med sig. 

 

Furth och Escalente (2010) diskuterar kring förhållandet mellan datormoln och molntjänster på 

följande sätt, “datormoln är en IT grund för molntjänster och består av teknik som möjliggör 

molntjänster” (s. 8). Här följer en annan synvinkel: konceptet att kunna konsumera 

återanvändbara och noggrant detaljerade komponenter över hela leverantörens nätverk (Velte 

et al., 2010, s. 11). Konceptet med tjänster är mer allmänt känt som “som en tjänst” (‘as a 

service’). Velte et al. (2010, s. 11) listar några drag som är vanliga för tjänster med “som en 

tjänst” som ändelse: 

● Låga inträdeshinder, vilket gör dem tillgängliga för småföretag 

● Stor skalbarhet 

● ‘Multitenancy’, tillåter att resurser delas av flera användare 

● Plattformsoberoende, tillåter användare åtkomst till systemen på olika hårdvara 

De typer av tjänster som avses med “som en tjänst” som ändelse beskrivs i avsnitt 3.2.1. 
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För att förtydliga skillnaden mellan datormoln och molntjänster kommer nedan presenteras 

några utmärkande egenskaper för respektive, hämtade från Gens (2008). 

 

Utmärkande egenskaper för datormoln: 

● Infrastruktursystem, till exempel servrar, lagring och nätverk med möjlighet för 

ekonomisk skalbarhet i små inkrement. 

● Applikationsmjukvara, som erbjuder webbaserade användargränssnitt, webbtjänster 

och API’s. 

● Applikationsutveckling och spridningsmjukvara, som stödjer utveckling, integrering 

eller ‘runtime’ exekvering av molnapplikationsmjukvara. 

 

Utmärkande egenskaper för molntjänster: 

● “På annan plats”-försedda tjänster av tredjepartsleverantör 

● Tillgång via Internet, standardbaserad allmän tillgång genom nätverk. 

● Låga IT-kunskapskrav för implementering 

● Prissättning baserat på användning 

 

Enligt Gens (2008) är det de här egenskaperna hos molntjänster som tillsammans bidrar till att 

molntjänster är enkla, billiga och ofta bättre, för företag och konsumenter, än traditionella 

leveranssätt. 

3.2.1 Olika sätt att använda molnet 

Följande avsnitt handlar om vilka olika användningsområden molntjänster har samt de olika 

typer av “som en tjänst”-tjänster som är vanligast. Först beskrivs vad en tjänst, plattform och 

en infrastruktur är och sedan förklaras vad de har för betydelse inom molntjänster. 

 

Tjänst: 

En tjänst är en mekanism som tillhandahåller en eller flera olika funktionaliteter, vilket gör det 

möjligt för användare att använda funktionerna inom ett gränssnitt i överenskommelse med 

leverantörens regler och restriktioner (Jula, Sundararajan & Othman, 2014). 

 

Plattform: 

En plattform är ett grundläggande datorsystem som innehåller hårdvara, operativsystem samt i 

vissa fall applikationsverktyg och användargränssnitt där applikationer körs (Jula et al., 2014). 

 

Infrastruktur: 

Infrastruktur innebär de underliggande datorkomponenter som krävs för att ett system ska 

kunna utföra sin funktionalitet. Inom informationssystem kan dessa komponenter innehålla 

processorer, lagring, nätverksutrustning och ibland databashanterings- och operativsystem 

(Jula et al., 2014). 
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Mjukvara som en tjänst innebär det synsätt där mjukvara och andra lösningar levereras till 

slutanvändaren genom internet istället för en produkt som användaren installerar på sin dator. 

Mjukvara som en tjänst för individer anses i termer av två dimensioner, molntjänster och 

molnlagring. Molntjänster hänvisar till online-leverans av programvara medan molnlagring 

hänvisar till online-leverans av datalagring. Slutanvändaren är omedveten om 

tjänsteleverantörens underliggande infrastruktur och har begränsad tillgång till att konfigurera 

inställningar. Ett vanligt exempel på en mjukvara som en tjänst är t.ex. Google Apps 

innehållande Gmail, Google calendar samt Google docs (Goundar, 2012, s. 219). 

 

Plattform som en tjänst innebär att tjänsteleverantören tillhandahåller grundläggande 

förutsättningar så som operativsystem, nätverk, servrar och utvecklingsverktyg till kunden för 

att denne ska kunna utveckla applikationer och mjukvara samt hantera dess konfiguration (Jula 

et al., 2014). 

 

Infrastruktur som en tjänst innebär infrastruktur så som processorer, nätverk och lagring som 

tjänsteleverantören kan leverera till en kund som har en färdig applikation men är i behov av 

hårdvara (Jula et al., 2014). 

3.2.2 Distributionsmodeller 

Det här avsnittet tar upp de vanligaste distributionsmodellerna när det gäller molntjänster. 

 

Det existerar flera olika distributionsmodeller inom datormoln. Nedan beskrivs de modeller 

som Jula et al. (2014) tar upp: 

 

Den vanligaste modellen kallas publika moln. Publika moln innebär att molnleverantören 

levererar en offentlig tjänst över Internet baserat på fördefinierade regler, riktlinjer samt 

prismodell. Användarna kopplar direkt upp sig till tjänsten. 

 

En annan modell är privata moln. Privata moln är uppbyggda på samma premisser som det 

publika molnet, men är ämnat för privat och internt bruk inom organisationer. Eftersom molnet 

är privat medför det högre säkerhet än till exempel ett publikt moln. 

 

‘Community cloud’ fungerar som ett privat moln som en mängd organisationer eller 

medlemmar delar på. En tredjepartsleverantör eller en blandning av organisationerna eller 

medlemmarna som delar på molnet ansvarar för molnets infrastruktur. Fördelarna med 

‘community cloud’ är de delade kostnaderna samt den höga säkerheten. 

 

Hybrid moln går att beskriva som en kombination av två eller flera av ovan nämna 

distributionsmodeller. Hybrid moln kräver hög standardisering och överenskomna funktioner 

för att kunna vara kompatibla och kommunicera med varandra.  
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4. Teori 

Det här kapitlet behandlar för- och nackdelar med molntjänster som hittats bland tidigare 

forskning och går in på området molntjänster inom sjukvård. Vidare tas begreppet förtroende 

upp, när det gäller förtroende applicerat på informationssystem. 

4.1 Fördelar med molntjänster 

Det här avsnittet fokuserar på de fördelar som finns med molntjänster. 

 

När det gäller mjukvara som en tjänst, kan dessa tjänster medföra många fördelar, då de avser 

kostnadsbesparingar för organisationer (Gibson, Rondeau, Eveleigh & Tan, 2012). Gibson et 

al. (2012) tar upp en studie av Hurwitz & Associates som resulterade i att mjukvara som en 

tjänst lösningar kunde sänka kostnader med upp till 64 % över 4 år jämfört med en motsvarande 

lösning “innanför byggnaden”. Samma studie pekade dock på att besparingarna sjönk i takt 

med att antalet anställda ökade. En annan fördel med mjukvara som en tjänst är att den som 

använder en sådan tjänst får tillgång till den via molnet och inte genom en specifik enhet, det 

enda som konsumenten behöver är en tunn klient (t.ex. en webbläsare) för att komma åt 

tjänsten. Detta leder till att kraven för slutanvändaren sänks när det kommer till hårdvara. Det 

finns även fördelar när det gäller datasäkerheten. Eftersom tjänsten ligger på molnet istället för 

att lagras lokalt hos användaren minskar risken för dataförlust, vid tillfällen då till exempel en 

bärbar dator försvinner, skriver Gibson et al. (2012). 

 

För plattform som en tjänst-lösningar visar sig fördelarna genom att användare tillåts utveckla 

egna applikationer utan att behöva installera eller konfigurera utvecklingsmiljön. Detta medför 

fördelar som reducerar inrättnings-, administrations- och underhållstid för utvecklare samt 

administratörer, anger Gibson et al. (2012). 

 

Infrastruktur som en tjänst erbjuder användaren fördelar genom att avlasta ansvaret av att 

hantera den fysiska och virtuella infrastrukturen, men samtidigt låta användaren behålla 

kontroll över operativsystem, konfiguration samt mjukvara som körs på dem virtuella 

maskinerna (Gibson et al., 2012). 

4.2 Nackdelar med molntjänster 

Nedanstående stycken beskriver några av de nackdelar, risker och utmaningar som existerar 

med molntjänster. 

 

Risker och nackdelar med molntjänster går att dela in i två kategorier: “tekniska” och 

“organisationella & operationella” (Chien & Chien, 2010).  
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Tekniska: 

 

● Säkerhet: En av de största tekniska hinder som måste övervinnas för att molntjänster 

ska bli effektivt är säkerhetsfrågan. Applikationer kan behövas omkonstrueras och 

tillförlitlighets- och säkerhetsfrågor inom en organisation kan bli begränsade. I de flesta 

fallen så är nätverkssäkerhetslösningarna inte tillräckligt bra utformade för att hålla 

jämna steg med utvecklingen av molnet vilket krävs för att leverera kostnadseffektiva 

lösningar. Kunden kan vara orolig och känna sig sårbar för attacker, när verksamhetens 

kritiska information och IT-resurser ligger utanför brandväggen (Chien & Chien, 2010, 

Furth & Escalente, 2010). 

 

Innan en organisation byter till molntjänster bör organisationen till fullo förstå konceptet och 

konsekvenser av molntjänster för att förstå om de ska upprätthålla befintlig ‘inhouse’-

investering eller köpa som en service. Organisationen måste titta på den totala avkastningen då 

de inte helt och hållet kan kopiera och ersätta det befintliga systemet (Gupta, 2008). Ledningen 

måste inse de kortsiktiga kostnaderna och de långsiktiga intäkterna (Chien & Chien, 2010). Om 

en organisation väljer att byta till molntjänster följer nedan några problem de kan stå inför. 

 

Operationella & organisatoriska:  

● Kostnad: Molntjänstanvändning kan kosta dubbelt så mycket som in-house datacenter. 

Därför är det vanligare för små till mediumstora företag att använda sig av molnet då 

dessa företag ibland inte har möjlighet att använda sig av stora datacenter. Få stora 

företag byter ut sina datacenter mot molnet, däremot så använder företag som inte redan 

har befintliga datacenter gärna molnet (Lublinsky, 2009). 

● Komplexitet av applikationer: Furth och Escalente (2010) säger att 

molntjänstleverantörer sällan designar plattformar för specifika företag och deras 

affärsverksamhet. Enligt (Chien & Chien, 2010) innebär att ju mer komplexa krav och 

funktioner en applikation har, desto svårare är det att anpassa applikationen till en 

molntjänst. 

● Fördelade affärsnivåer: Beslutet för en organisation att börja använda sig av 

molntjänster är lite som att hyra eller äga ett hus. En organisation som spenderat mycket 

pengar på egna lagring och säkerhethetssystem har ofta svårare att ta beslut att flytta 

över det till en annan miljö (Chien & Chien, 2010). 

4.3 Molntjänster inom sjukvård 

Så, varför är molntjänster intressant inom sjukvården? Som tidigare nämnts kort i avsnittet om 

tidigare forskning så skriver Sultan (2010) om detta. Sultan (2010) refererar till Alagöz (2010) 

som menar att den förväntade livslängden bland de utvecklade länderna har blivit allt längre 

och har lett till en större äldre befolkning, den del av befolkningen som är i störst behov av 
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sjukvård, där resurserna knappt räcker till för att möta efterfrågan. Detta har kastat ett ljus på 

molntjänster inom sjukvård, då man är i behov av innovativa och kostnadseffektiva 

lösningar till detta växande problem (Sultan, 2010). 

 

Sultan (2010) refererar också till GE Healthcare (2010) som 2010 introducerade en 

molnbaserad mjukvara som en tjänst lösning som kallas ‘Centricity Practice’. En tjänst som 

erbjuder patienter självbetjäning via en hemsida, där de säkert och avlägset kan kommunicera 

med vårdgivare, boka tider och komma åt sina egna journaler.  

 

I artikeln tar Sultan (2010) också upp en fallstudie som genomförts på Chelsea och 

Westministersjukhuset i London. Fallstudien följde implementationen av ett e-hälsoprojekt på 

sjukhuset, som i grunden består av en plattform som en tjänst, och som möjliggör en e-

hälsolösning i form av en mjukvara som en tjänst. Mjukvarans huvudansvar var att möjliggöra 

fjärrövervakning av patienter, både i hemmet och på sjukhuset samt insamling av mätvärden 

(exempelvis blodtryck och hjärtfrekvens) från hemmet, som sedan kommuniceras till en central 

plattform (Sultan, 2010). Det är molnlösningar inom sjukvård som denna som legat till grund 

för de frågor som ställts i enkäten kopplat till molntjänster och sjukvård. 

 

Ett annat exempel på molntjänster inom sjukvård är den som ‘iPatientCare’ erbjuder. 

‘iPatientCare’ är ett privatägt medicinskt informatik företag från New Jersey (USA), som är 

känt för sin molnbaserade enhetliga produktsvit (iPatientCare, 2016a). ‘iPatientCare’ har hjälpt 

organisationer av olika storlekar inom sjukvården i USA och uppger sig ha 50 000 användare 

(iPatientCare, 2016b). Deras tjänster har inga licensavgifter eller initiala kostnader, utan 

erbjuder prenumeranter olika lösningar för månadsavgifter på omkring 400-500 USD per 

månad (iPatientCare, 2016b, iPatientCare, 2016c). Tjänsterna iPatientCare erbjuder är 

molnbaserade vilket gör att leverantörer inte behöver stå för servrar själva, dessutom uppger 

iPatientCare att leverantörerna äger sin data hela tiden och så fort de beslutar att avbeställa 

tjänsten så returnerar iPatientCare all data (iPatientCare, 2016b). 

4.4 Förtroende 

I det här stycket förklaras begreppet förtroende och hur det kan byggas upp, när det kommer 

till förtroende tillämpat på informationssystem. 

 

Li, Hess och Valacich (2008) skriver i sin studie om initialt förtroende applicerat på 

organisatoriska informationssystem. Det är deras studie som följande stycke är baserat på. 

 

Enligt tidigare forskning inom informationssystem beskrivs förtroende som en primär faktor 

för att förutspå hur en teknologi kommer att adopteras och för att förstå hur användare uppfattar 

teknologin. Eftersom användare måste förbise sina uppfattningar om risker samt osäkerhet 

innan de börjar använda en ny teknologi är huvudsakligen initialt förtroende viktigt för 
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informationssystem. Forskning på förtroende utgick till en början från relationer mellan 

personer, något som sedan applicerades på samma sätt inom området för informationssystem. 

Först senare har forskningen på förtroendet applicerats på exempelvis ett informationssystem 

istället för en person. Studierna föreslog att förtroende för ett informationssystem är ett giltigt 

koncept och att en modell för initialt förtroende kan vara applicerbart. Modellen Li et al. (2008) 

tagit fram i studien innehåller faktorerna grunder, tilltro, attityd, subjektiv norm och avsikter 

för förtroende. 

 

 
Figur 2. Modell över initialt förtroende (Källa: Li et al., 2008.) 

Förtroendegrunderna som studien utgår ifrån inkluderar personlighets-, kognitiva-, beräknings-

, tekniska- samt organisatoriska- förtroendefaktorer. Studien antyder att organisationer bör 

fokusera på anseende, uppfattningar gällande kostnader och fördelar, social påverkan samt 

organisatoriska faktorer för att bygga upp ett initialt förtroende för en ny teknik. Modellen som 

studien föreslog testades inom kontexten för nationella identitetssystem, men resultatet visade 

att modellen för initialt förtroende går att generalisera på organisationer som ska implementera 

andra sorters informationssystem.  

 

Resultatet visade att förtroende baserat på kognitiva uppfattningar kan förstärkas genom 

anseendebyggande mekanismer. Förtroende baserat på uppfattningar om kostnader och fördelar 

kan förstärkas genom att skapa policys och metoder som gör det kostsamt för aktörer med ett 

opålitligt beteende.  
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5 Empiri 

I följande kapitel kommer de resultat av den data som samlats in under datainsamlingen till 

arbetet presenteras. Datan har blivit putsad i mån av stavfel och data som anses vara synonymer 

till varandra för att underlätta sammanställningen och analysen av datan. Ett exempel är svar 

som “Civilingenjör i kemiteknik” och “Civilingenjör i teknisk fysik”, där vi valt att slå ihop 

dessa till “Civilingenjör” för att det inte ska skapas överflödiga kolumner. Totalt deltog 100 

personer i enkätundersökningen. 

5.1 Enkätsvar: Bakgrund 

Den här delen av resultatet redogör för enkätsvaren ur bakgrunden, där samtliga frågor 

sammanställs i tårtdiagram eller stapeldiagram med beskrivande text till. 

 

Nedan presenteras könsfördelningen bland respondenterna. Frågan är obligatorisk och således 

svarade alla 100 respondenter på frågan. 

 

 
Figur 3. Tårtdiagram över könsfördelning. 

Här presenteras åldersfördelningen bland respondenterna, frågan var obligatorisk men det 

förekom ett bortfall. Antalet giltiga svarande uppgick till 99 stycken. 
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Figur 4. Stapeldiagram över respondenternas ålder. 

Stapeldiagrammet visar att den vanligaste åldersgruppen bland respondenterna är mellan 21 till 

25 år. 

 

Nedan presenteras fördelningen av sysselsättningen bland respondenterna. Frågan var 

obligatorisk och fick fullt svarsdeltagande undan något bortfall, alltså 100 giltiga svar. 

 

 
Figur 5. Tårtdiagram av respondenternas sysselsättning. 
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Tårtdiagrammet visar att den överhängande delen av respondenter är studerande och den näst 

största gruppen är anställda. 

 

Utav de respondenter som svarade “Studerande” ser vi nedan fördelningen av vilket ämne de 

studerar. Det var totalt 74 studerande, varav tre stycken var bortfall. Då det var en öppen fråga 

har svaren analyserats och delats in i lämpliga kategorier för att få en överblick över 

fördelningen av studenter och ämne. 

 

 
Figur 6. Stapeldiagram över de respondenter som svarade “Studerande”’s utbildning. 

Resultatet av diagrammet visar att bland de studerande respondenterna så studerade flest 

personer Systemvetenskap, med 35 personer. Näststörsta gruppen var Civilingenjörer med 10 

personer. 

 

Såhär svarade respondenterna på frågan “Ungefär hur ofta besökte du sjukhus eller vårdcentral 

under det senaste året?” Frågan var inte obligatorisk men samtliga respondenter svarade på 

frågan. Eftersom det var en kryssfråga förekom inga bortfall.  
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Figur 7. Tårtdiagram över hur många gånger respondenterna besökte sjukhus eller vårdcentral. 

Resultatet av diagrammet visar att den största del respondenter besökte sjukhus eller vårdcentral 

1 gång, men att det bara skiljde tre personer från de som besökte sjukhus eller vårdcentral 2-4 

gånger. De tre andra kategorierna var jämnt fördelade. 

5.2 Enkätsvar: Användning av molntjänster 

Det här avsnittet redogör för resultaten av enkätsvaren från användning av molntjänster. Här 

presenteras de stängda frågorna i figurer medan de öppna svaren har kodats till olika kategorier 

och framställs i löpande text. 

 

Nedan presenteras en tabell över respondenternas molntjänstanvändning i dag. Frågan var 

obligatorisk samt av typen kryssfråga vilket ledde till att det inte uppstod några bortfall. 
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Figur 8. Stapeldiagram över hur respondenterna svarade på om de använder sig av molntjänster. 

Resultatet visar att 87 personer använder sig av molntjänster. Endast 8 använder sig inte av 

molntjänster och 5 vet inte. 

 

Om respondenten har svarat “Ja” på frågan om de använder sig av molntjänster följer frågan 

hur ofta de använder sig av dessa. Frågan var inte obligatorisk eftersom det var en följdfråga 

till om respondenten använde sig av molntjänster. Det förekom tre stycken bortfall då det var 

87 personer som svarade “Ja” på föregående fråga, men 90 stycken som svarade på denna fråga. 

Detta på grund av att respondenter som svarade vet inte eller nej även hade svarat på denna 

fråga. 
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Figur 9. Tårtdiagram över hur ofta respondenterna som svarade “Ja” på föregående fråga använder sig av 

molntjänster. 

Resultatet visar att av de respondenter som använder sig av molntjänster så använder 47 stycken 

(54 %) molntjänster flera gånger om dagen, 23 stycken (26 %) några gånger i veckan, 13 

stycken (15 %) några gånger i månaden och 4 (5 %) några gånger per år. 

 

Här följer respondenternas svar på huruvida de upplever säkerheten på molnet. Frågan är 

baserad på en likert-skala (Wikipedia, u.å.) mellan 1-5 där alternativen går från 1, 

osäkert/skyddat till 5, säkert/skyddat. Frågan var inte obligatorisk och besvarades av 95 

respondenter. 
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Figur 10. Stapeldiagram över hur respondenterna upplever säkerheten på molnet. 

Resultatet av stapeldiagrammet visar att de flesta, 38 stycken, har svarat en 4:a på en skala 

mellan osäkert och säkert. Tätt intill har 31 respondenter svarat en 3:a. Lika många respondenter 

har svarat 2 som 5, vilket var 12 stycken. Enbart 2 stycken har svarat att de upplever säkerheten 

på molnet som osäkert. 

 

Respondenternas svar på vare sig de laddade upp privat data på molnet eller inte. Frågan var 

inte obligatorisk och besvarades av 94 stycken personer. 

 

 
Figur 11. Tårtdiagram som besvarar vare sig respondenterna laddar upp privat data på molnet eller inte. 



27 

 

Resultatet visar att ungefär lika många respondenter laddar ofta eller ibland upp privat data på 

molnet. Fem stycken respondenter laddar aldrig upp privat data medan 13 försöker att undvika 

det. 

 

Respondenternas svar på om de tycker att det finns risker med molntjänster. Frågan var 

obligatorisk och således fullt deltagande bland de 100 respondenterna. 

 

 
Figur 12. Tårtdiagram som redogör om respondenterna upplever risker på molnet. 

57 % av respondenterna tror absolut att det finns risker med att använda molntjänster, 32 % tror 

att det kanske finns risker och 11 % tror knappast att det finns risker. 

 

Resultat av svaren på öppen fråga: “Om du tror att det finns risker kopplat till molntjänster, 

beskriv vilka risker du tänker på...” Frågan besvarades av 73 personer var av fyra bortfall. 

Resultaten nedan är en sammanställning av alla svar då många respondenter svarade liknande. 

 

Svaren har kodats in i olika kategorier för att få en enklare bild av vilka risker som 

respondenterna upplever. Kategorierna tematiserades efter svar som liknade varandra där 

kärnan i svaret fick bli kategorins titel. Nedan följer kategorierna med en kort förklaring och 

exempel på vad respondenterna upplever (utan inbördes ordning). 

 

Tekniska: 

De tekniska riskerna handlar om brister med tekniken som inte alltid går att försäkra sig från. 

Respondenterna tog upp risker som: responstider är längre än om data lagras lokalt, servrar kan 

utsättas för avbrott, data kan oförutsett gå förlorad vid dataläckage samt säkerhetsläckor. De 
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tog också upp risker kopplat till lagring så som avsaknad kontroll över var data lagras och att 

den kan lagras utanför Sverige. 

 

Tillgänglighet & dataintrång: 

Dataintrång sker när någon medvetet utnyttjar systemet till exempel genom attacker, för att 

komma åt information den inte har rätt till vilket leder till att data hamnar i obehörigas händer. 

Några risker som respondenterna tog upp var: hacker-attacker, kapning av konton, information 

kan hamna i fel händer samt att stöld av en uppkopplad enhet kan få större konsekvenser än 

tidigare. 

  

Leverantörens roll: 

Risker rörande vem som äger data när den lämnat användarens händer. Respondenterna 

identifierade följande risker: företag kan utnyttja data i andra sammanhang genom att till 

exempel sälja vidare till en tredje part samt att de uttryckte en oro över vem som faktiskt äger 

datan. 

 

Okunskap: 

Okunskap fokuserar på risker som genom användarens ovisshet kan innebära en risk. 

Respondenterna tog upp följande risker: att man själv väljer fel sekretessinställningar och att 

man inte vet hur säkerhetsläget ser ut. 

 

Sekretess: 

Risker rörande sekretess handlar om att hålla den egna informationen säker för att undvika att 

obehöriga tillgång till data. Respondenterna tog här upp risker rörande informationsläckor och 

att det finns olika intressen för att gå igenom andras data. 

 

Kryptering: 

Risker med avseende på kryptering handlar om att både själv se till att den information man 

lägger ut på Internet är krypterad men också att se till om leverantörer krypterar den data som 

lagras. Respondenterna tog upp risker som till exempel: avlyssning av data som skickas, om 

data inte är krypterad är det tillgänglig för andra, data finns okrypterad på någon annans server 

samt företags kryptering av lagrade lösenord. 

 

Lagar: 

Handlar om risker kopplade till lagstiftning och rättigheter. Respondenterna nämnde här risker 

som: all typ av data får inte lagras (t.ex. patientuppgifter på grund av personuppgiftslagen) samt 

om data lagras i andra länder gäller andra lagar. 
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5.3 Enkätsvar: Molntjänster inom sjukvård 

Här följer enkätsvaren ur delen som handlar om molntjänster inom sjukvård. De stängda 

frågorna presenteras i figurerna och de öppna frågorna i löpande text. 

 

Nedan presenteras respondenternas svar angående deras intresse av att använda en molntjänst 

för att rapportera in och lagra personlig hälsodata. Även den här frågan är baserad på en likert-

skala och svarsalternativen var uppdelade från 1-5 till där 1 betydde att de inte var intresserade 

medan 5 betydde att de var mycket intresserade. Frågan var obligatorisk och hade således fullt 

deltagande. 

 

 
Figur 13. Stapeldiagram över intresset av att använda sig av en molntjänst för inrapportering av hälsodata. 

Resultatet visar att de flesta av respondenterna svarat “3” på en skala mellan 1-5 över vare sig 

de skulle vara intresserade eller inte av att rapportera in data genom en molntjänst. Den näst 

största gruppen av respondenter svarade 4. 

 

Nedan presenteras följdfrågan “Håller du med eller inte om följande påstående: Jag hade hellre 

rapporterat in hälsouppgifter om data lagrats lokalt av sjukhuset”. Frågan var obligatorisk och 

hade fullt deltagande bland de 100 respondenterna. 
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Figur 14. Tårtdiagram över huruvida respondenterna hellre använt sig av molntjänsten i föregående fråga om 

datan lagrats lokalt. 

38 % av respondenterna hade hellre rapporterat in hälsodata om datan lagrats lokalt av 

sjukhuset, 31 % håller inte med och 31 % har ingen åsikt. 

 

Frågan “Hur viktigt är det för dig att veta vem som äger dina hälsouppgifter” besvarades på 

följande vis. Frågan var obligatorisk, vilket innebär att samtliga 100 respondenter besvarade 

frågan. Frågan är uppbyggd av en likert-skala där alternativen är mellan 1-5 där 1 betyder 

oviktigt och 5 betyder mycket viktigt. 

 

 
Figur 15. Stapeldiagram över hur viktigt ägandet av hälsouppgifterna är för respondenterna. 
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Resultatet visar att majoriteten av respondenterna tycker att det var viktigt att veta vem som 

äger sina hälsouppgifter. Enbart ett fåtal tycker att det är oviktigt eller mindre viktigt medan 

större delar av respondenterna tyckte att det var ganska viktigt eller viktigt. 

 

Frågan “Är du rädd för att din hälsodata utnyttjas av tredjepartsleverantörer (för t.ex. riktad 

reklam) eller försäkringsbolag?” Frågan var obligatorisk och således svarade alla respondenter 

på frågan. 

 

 
Figur 16. Tårtdiagram över respondenternas rädsla för att tredjepartsleverantörer använder hälsodatan. 

50 % av respondenter är lite rädda, 24 % är knappast rädda, 20 % är mycket rädda och 6 % är 

inte alls rädda att deras data ska utnyttjas för andra ändamål. 

 

Resultat av svaren på öppen fråga: “Hur ser du på att använda molntjänster inom sjukvården, 

fördelar och/eller nackdelar?” Nedan följer en övergripande sammanfattning av 

respondenternas svar på ovan nämnda fråga. Svaren delades in i kategorierna: fördelar, 

nackdelar och övriga synpunkter. Av respondenterna var det 69 som svarade varav 14 bortfall. 

Flera bortfall var svar som “ingen åsikt” eller “vet ej”. 

 

Fördelar: 

● Enkelt och smidigt att komma åt sina uppgifter mellan sjukhus och avdelningar, utan 

fördröjning vilket kan underlätta samarbetet mellan olika sjukhus. 

● Mer effektivt utnyttjade resurser, främst vårdgivares tid och ekonomiska besparingar i 

form av kostnader för egen hårdvara och installationer. 

● Användning av andra tjänster för att dra “smarta” slutsatser samt underlätta innovation 

inom sjukvården. 
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● Effektivare sjukvård och snabbare akuta behandlingar där hastig tillgång till vital 

information om sjukdomar och allergier kan vara avgörande. 

● Vårdmottagningarna kunde avlastas om enklare provtagning kunde skötas från hemmet 

och förmedlas till sjukhuset. Det kan även möjliggöra och underlätta vård för personer 

som har svårt att ta sig till sjukhus. 

● Möjlighet att göra kontinuerliga rapporter av aktuell status för att få en bättre 

uppfattning om patientens förändringar från dag till dag och över tid samt underlätta 

uppföljning efter besök genom enklare tillgång till uppgifter. 

 

Nackdelar: 

● Osäkert med backup. 

● Tekniken kräver uppkoppling till internet vilket innebär nackdelar i sig. 

● Att data lagras “längre bort” vilket kan ha inverkan på lagar gällande hur data hanteras 

samt äganderätt. 

● Ser hellre att mindre känslig information lagras på molnet eftersom att data kan hamna 

i fel händer. 

● Kan vara svårt för äldre eller tekniskt okunniga att lära sig använda tjänsten. 

● Den personliga kontakten mellan patient och vårdgivare skulle kunna försämras eller 

bortprioriteras och kan leda till att patientens allmänhetstillstånd förbises då det enbart 

kan märkas genom personlig kontakt. 

● Att data läcker ut till tredje-part vilket kan leda till försäljning för riktad reklam. 

● Att systemet används för att kapa kostnader på bekostnad av säkerheten. 

 

 

Övriga synpunkter: 

● Det vore en fördel om det gick att bevisa för kunden att systemet var helt säkert. 

● Om det ökar smidigheten är respondenten benägen att använda systemet så länge det 

inte har stora säkerhetsbrister. 

● Om det inte är helt säkert för användaren är det inte värt risken. 

● Detta skulle kräva en standardisering av landstingens datorsystem. 

● Se till att personalen är utbildad så att inte misstag sker. 

● Det krävs att standarderna för säkerhet förhöjs och att det finns rutiner som följs. 

 

Resultat av svaren på öppen fråga: “Har du några övriga kommentarer?” Nedan följer några 

kommentarer som inte blivit berörda av någon av frågorna i enkäten, men som känns relevanta. 

Frågan blev besvarad av 21 respondenter var av 10 bortfall. 

 

● Det är viktigt att hitta en bra samarbetspartner med bra support och undvika en 

monopol-situation. 

● Svårt att svara på säkerheten kring molntjänster på en skala 1-5 då det är så många 

faktorer som påverkar. 



33 

 

● Det skulle vara bra om en molntjänst utvecklades dedikerad till sjukvård, det vore 

positivt om alla sjukhus använde samma system. 

● Ser hellre att all data lagras fysiskt på sjukhuset men att informationen går att komma 

åt från en webbportal. 

● Ser gärna att sjukvården utnyttjar teknik som kan underlätta för inblandande parter. Men 

riskerna överväger till att inte använda tjänsten. 

● Ett system är inte säkrare än dess mest slarviga användare. 

5.4 Övriga samband 

Nedan följer övriga samband mellan enkätfrågor och svar vi anser relevanta för arbetet. 

Resultaten kommer att analyseras med hjälp av medelvärdet i tabellerna med hänsyn till att 

resultaten är baserade på en likert-skala. 

 

Kommande korstabell beskriver sambandet mellan hur ofta respondenterna besökte sjukhus 

eller vårdcentral under det föregående året samt om de skulle vara intresserade av att använda 

en molntjänst för att rapportera in samt lagra personlig hälsodata. Tabellen har 100 svarade då 

båda frågorna var obligatoriska. 

 

 
Tabell 1. Korstabell över sambandet mellan intresset för att använda molntjänster inom sjukvård och antal 

sjukhusbesök hos respondenterna. 

Korstabellen visar att de respondenter som besökte sjukhus eller vårdcentral en gång förra året 

är mest intresserade av att använda en molntjänst för att rapportera in och lagra hälsodata. De 

som besökte sjukhus eller vårdcentral antingen 2-4 gånger eller mer än 10 gånger fick ungefär 

samma medelvärde på intresset. De som aldrig gjorde några besök förra året är minst 

intresserade att använda en sådan tjänst. 

 

Korstabellen nedan visar sambandet mellan de respondenter som svarade att de använde sig av 

molntjänster och hur de upplever säkerheten på molnet. Eftersom det var 87 respondenter som 

svarade “ja” på frågan om de använder sig av molntjänster valde vi att bortse från tre svar 

(respondenter som svarat på frågan fast de inte använder sig av molntjänster eller inte vet om 

de gör det) på följdfrågan, som fick 90 svar. 
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Tabell 2. Korstabell över sambandet mellan hur ofta respondenterna använder molntjänster samt hur de upplever 

säkerheten hos molntjänster. 

Korstabellen visar att de respondenter som använder molntjänster några gånger i veckan 

upplever molnet som säkrast jämfört med de andra respondentgrupperna. Tätt efter följer de 

som använder molntjänster flera gånger om dagen och sedan några gånger i månaden. De som 

tycker molnet är osäkrast är de som använder det några gånger per år.  

 

Följande korstabell visar huruvida respondenterna hellre skulle använda en tjänst för att 

rapportera in mätvärden där data lagras lokalt eller om det är tjänsten i sig som respondenterna 

inte vill använda. 

 

 
Tabell 3. Korstabell över sambandet mellan om respondenterna är intresserade av en molntjänst för att rapportera 

in hälsodata eller om de hellre hade använt samma tjänst där datan lagrats lokalt av sjukhuset. 

Korstabellen visar att de som inte höll med om påståendet var mest intresserade av att använda 

sig av tjänsten, följt av de som saknade en åsikt. De som höll med om påståendet hade också 

lägst intresse att använda sig av en tjänst för att lagra personliga hälsouppgifter. 

 

Följande korstabell beskriver sambandet mellan om respondenterna är rädda för att deras 

hälsodata ska utnyttjas av tredjepartsleverantörer eller försäkringsbolag och hur viktigt det är 

för dem att veta vem som äger hälsouppgifterna. Båda frågorna var obligatoriska och där var 

samtliga respondenter med i tabellen. 

 

 

 
Tabell 4. Korstabell över sambandet mellan hur viktigt det är för respondenterna att veta vem som äger dess 

hälsodata och om de är rädda att hälsodatan utnyttjas av tredjepartsleverantörer. 
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Korstabellen visar att de respondenter som är mycket rädda för att deras data ska utnyttjas är 

de som tycker att det är viktigast att veta vem som äger deras hälsodata. De som är lite rädda 

tycker att det är näst viktigast. För de som inte är rädda eller knappast rädda är det inte lika 

viktigt att veta vem som äger deras hälsouppgifter.  
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6 Analys 

I det här kapitlet analyseras resultatet i kapitel fyra. Resultaten kommer också kopplas till 

tidigare forskning. 

6.1 Analys: Respondenternas bakgrund 

Följande avsnitt kommer att fokusera på analyser av resultaten från enkätsvaren, hämtade ur 

bakgrunden (se kapitel 5.1). 

 

Vilka data är intressanta från bakgrunden? 

 

Könsfördelningen bland respondenterna var 66 % män och 34 % kvinnor (se figur 3). 

Enkätsvaren kommer inte analyseras utifrån vilket kön respondenterna uppgett, då vi anser att 

det inte har någon specifik analytisk fördel, utifrån det syfte surveyundersökningen utförts. Det 

känns ändå viktigt att presentera resultatet för att uppnå genomskinlighet.  

 

Åldersfördelningen mellan respondenterna var ganska brett, 19-68 år, med huvudgruppen 

bestående av respondenter i åldern 21-25 år (se figur 4). Baserat på den åldersgrupp som 

majoriteten består av kan resultatet i helhet visa på ett lägre intresse för tjänster inom sjukvård 

än vad som är representativ för en större, något äldre population. Eftersom denna åldersgrupp 

(21-25) tenderar att vara frisk och sällan utnyttjar sjukvården. Det vore intressant att undersöka 

skillnader mellan personer i 20-25 års ålder jämfört med personer i 55-60 års ålder, men det 

finns för lite insamlad data från den äldre populationen för att dra några samband. 

 

Fördelningen av respondenternas sysselsättning finns att se på figur 5, där majoriteten var 

studenter (74 %). När enkätundersökningen utformades valde vi att fråga efter vilket ämne 

studenterna studerade, återigen för att förhöja spårbarheten i surveyundersökningen. De 

responderande studenternas studieämne går att se i figur 6. Majoriteten av studenterna bestod 

av systemvetare, följt av civilingenjörer och personalvetare. Med tanke på att de flesta studenter 

studerade systemvetenskap kan slutsatsen dras att den gruppen har en högre kännedom kring 

för- och nackdelar kopplat till molntjänster. Därför kan respondenternas totala uppfattning 

framstå som mer insatt än vad allmänheten kan förväntas vara. 

 

När frågan kring respondentens besöksfrekvens på sjukhus eller vårdcentral ställdes förväntade 

vi oss inte att alla skulle svara, då den inte var obligatorisk och kan uppfattas som personlig 

eller privat, men alla svarade och resultatet går att se på figur 7. Vi ville ta med frågan för att 

se om se om intresset mellan personer som sällan besökte sjukhus och de som ofta gjorde det 

skiljde sig, när det kommer till att använda sig av en molntjänst för att rapportera in enklare 

mätvärden hemifrån. Det visade sig att den grupp som uppgett att de gjort ungefär ett besök på 

sjukhus eller vårdcentral under det senaste året var den grupp som hade högst genomsnittligt 
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intresse för tjänsten, följt av gruppen som gjort ungefär 2-4 besök. Först på tredje plats kom 

gruppen som uppskattningsvis gjort fler än tio besök, den grupp som förväntades skulle visa 

störst intresse av efterfrågad tjänst. Den grupp som uppgett att de aldrig besökt sjukhus eller 

vårdcentral under det senaste året, var också den grupp som visade lägst intresse (korstabell 

med genomsnitt går att se i tabell 1). Resultatet tyder på att respondenterna upplever att den här 

typen av tjänst skulle fylla en funktion även för de som inte besöker sjukhus eller vårdcentral 

frekvent. Resultatet kan även påverkas av att majoriteten av respondenterna är i 24 års ålder, en 

målgrupp som är mer bekanta med tekniken och inte upplever förändringen som lika stor och 

främmande, jämfört med en äldre person med mindre erfarenhet av molntjänster och liknande. 

 

Sammanfattningsvis ger bakgrunden en bild av respondenterna där majoriteten är studenter i 

21-25 års ålder, där de flesta studerar systemvetenskap. Det är något som är viktigt att tänka på, 

då det har en inverkan på resultatet och påverkar trovärdigheten när det gäller att generalisera 

empirin på en större grupp. 

6.2 Analys: Respondenternas användning av molntjänster 

I det här avsnittet analyseras resultatet av respondenternas enkätsvar, kopplat till deras 

användning av molntjänster (se kapitel 5.2). Syftet är att få en bild av hur respondenterna: 

använder sig av molntjänster, hur ofta de gör det, hur de ser på säkerheten samt vilka risker (om 

några) de tänker på och samband mellan de här faktorerna. 

 

Majoriteten av respondenterna angav att de använde sig av molntjänster (se figur 8). För att 

bättre få en bild av urvalets användande frågade vi efter hur ofta respondenterna som svarade 

ja, på frågan om de använde sig av molntjänster, uppfattade att de använde sig av 

molntjänsterna. Det visade sig att lite mer än hälften av de som svarat ja, använde sig av molnet 

flera gånger om dagen, följt av gruppen som använder molnet några gånger per vecka (se figur 

9). Resultatet tyder på att de flesta respondenterna är vana användare av molntjänster, något 

som påverkar utfallet när det gäller deras syn på säkerheten i kombination med ett urval som är 

mer bekant med molntjänster än gemene man, som nämndes i 6.1. 

 

Lite drygt 30 % uppgav sig neutralt inställda till hur de upplever säkerheten på molnet, medan 

40 % av respondenterna uppgav en fyra på en skala från ett till fem, där en etta står för “osäkert” 

och en femma för “säkert” (se figur 10). Ungefär 75 % av respondenterna lägger ofta eller 

ibland upp privat data på molnet medan bara knappt 15 % försöker undvika att göra det och 

bara 8,5 % gör det aldrig (se figur 11). Majoriteten av respondenterna upplever alltså säkerheten 

på molnet som rätt säkert och har därför inga problem med att lägga upp privat information på 

molnet, ett samband vi anser är kopplat till att urvalet ofta använder sig av sådana tjänster och 

är därmed positivt påverkade samt mer medvetna av innebörden att använda sig av en 

molntjänst. De två grupper som använde molntjänster oftast svarade i genomsnitt att de 

upplevde molnet säkrare än de andra grupperna (se tabell 2).  
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57 % av respondenterna är övertygade om att det finns risker med att använda molntjänster, 

medan 32 % tror att det kanske finns det. Bara 11 % tror att det knappast finns några risker och 

ingen är övertygad om att det inte finns några risker alls (se figur 12). När svaren på den öppna 

frågan gällande vilka risker (om några) som respondenten tänker på analyserats, var det främst 

risker som handlade om säkerhet som beskrevs, mer specifikt kategorierna dataintrång samt 

tillgänglighet (se slutet på avsnitt 5.2). Sammanfattningsvis går det att konstatera att resultatet 

på den öppna frågan var väntad, utifrån den bild vi nu har fått av urvalet av respondenter, som 

både är insatta och flitiga användare av molntjänster. 

 

Syftet var att ta reda på hur en grupp respondenter använder molnet och hur deras syn på 

säkerhet och risker ser ut, vilket vi nu har fått en bild av. I nästa del kommer en analys kring 

vilka konsekvenser och samband det finns när det kommer till molntjänster inom sjukvården. 

6.3 Analys: Respondenternas svar kring molntjänster inom sjukvård 

I den sista delen av analysen granskas resultatet av respondenternas enkätsvar, kopplat till 

användning av molntjänster inom sjukvård (se kapitel 5.3). 

 

Baserat på respondenternas tidigare svar, var nästa steg att ta reda på hur stort intresset var att 

använda en molntjänst för att rapportera in samt lagra hälsouppgifter. Resultatet går att se på 

figur 13. Som nämndes i 6.1 så ville vi titta på sambandet mellan hur ofta respondenterna 

uppsökte vård det under det senaste året och hur stort intresse de hade för att använda en sådan 

tjänst. Känslan sade att de som gjorde flest besök skulle ha störst intresse av en tjänst som 

denna, då den har potential att reducera antalet besök som krävs när det kommer till enklare 

hälsodata. Det visade sig dock att även de som bara hade gjort ett besök eller två till fyra besök, 

också hade ett visst intresse för denna typ av tjänst (se tabell 1), ett samband som kan anses 

vara kopplat till att det är smidigt att slippa ta sig till ett sjukhus eller vårdcentral bara för att ta 

ett blodtryck eller puls. 

 

För att göra en distinktion mellan intresset för tjänsten i sig och det faktum att hälsodata 

sparades på molnet, frågade vi i en följdfråga om respondenterna hellre ville använda samma 

typ av tjänst där data lagrades lokalt av sjukhuset. Flest respondenter uppgav att de höll med 

påståendet, men fördelningen var väldigt jämn mellan alla tre alternativen (se figur 14). När vi 

jämförde resultatet mellan intresset av att använda en molntjänst för att rapportera in hälsodata 

och följdfrågan om att göra det, men data lagras lokalt, kunde vi se att de som inte höll med om 

påståendet i genomsnitt hade ett högre intresse att använda tjänsten från början (se tabell 3). De 

som höll med om påståendet hade också lägst genomsnittligt intresse att använda tjänsten då 

hälsodata lagrades på molnet. Då resultatet av följdfrågan är så pass jämnt är det svårt att dra 

några tydliga samband mellan tjänsten i sig och var data hålls lagrad. Även om det finns 



39 

 

samband mellan de som höll med påståendet och deras lägre intresse för tjänsten i första läget, 

var det så många som inte hade någon åsikt att sambandet inte får någon större betydelse. 

 

Majoriteten av respondenterna hade inställningen att det var mycket viktigt att känna till vem 

som äger deras hälsouppgifter, bara 20 % gav ett neutralt svar (se figur 15). Resultatet indikerar 

att respondenterna föredrar om det tydligt framgår vem som äger deras hälsouppgifter. Detta 

får anses vara viktig information att förmedla till kunder och användare för leverantörer av den 

här typen av tjänster. Detta förstärks av att hela 20 % av respondenterna är mycket oroliga och 

50 % mindre oroliga, över att deras uppgifter ska utnyttjas av tredjepartsleverantörer (se figur 

16). När resultatet av de båda frågorna ovan jämfördes, blev det också tydligt. Gruppen som 

upplever störst risk att deras uppgifter ska bli utnyttjade var också den grupp som i genomsnitt 

tyckte att det var viktigast att veta vem som äger deras hälsouppgifter (se tabell 4). 

 

För att få lite djupare information än vad en kryssfråga kan ge, ställdes frågan vilka för- och 

nackdelar respondenterna såg med att använda molntjänster inom sjukvården. Resultatet 

sammanställdes i avsnitt 5.3, där svaren delades upp i fördelar, nackdelar samt övriga 

synpunkter. Bland fördelarna var effektivisering av vårdprocesser i form av tidseffektivisering 

och arbetsbörda samt möjligheten att smidigt komma åt informationen mellan olika avdelningar 

eller sjukhus, de mest vanligt förekommande. Några av nackdelarna som pekades ut var 

tekniska, i den meningen att det kan vara svårt för äldre och tekniskt okunniga att lära sig, att 

information säljs vidare för reklam eller till tredjepartsleverantör. Men framförallt var 

respondenterna oroliga över säkerheten, att deras hälsouppgifter hamnar i obehörigas händer. 

Den överhängande uppfattningen var att respondenterna insåg nyttan med användning av 

molntjänster men kände sig osäkra och tyckte att nackdelarna vägde tyngre än de fördelarna. 

Några respondenter uttryckte att de inte skulle vilja använda systemet, trots fördelarna, om det 

inte visade sig vara helt säkert för användarna. 

6.4 Kopplingar till teori och tidigare forskning 

I det här stycket kopplar vi resultatet i surveyundersökningen till teori samt den tidigare 

forskning vi hittat på molntjänster inom sjukvård. 

 

Resultatet lyfter fördelar som bland annat har med effektivisering inom vårdarbetet att göra. 

Det kan kopplas till den fallstudie som Sultan (2014, s. 180) skriver om, där ett intervjuobjekt 

i fallstudien berättar om sina upplevelser med en tjänst där patienter får rapportera in 

hälsouppgifter hemifrån. Användaren tar upp att det räcker för en vårdgivare att spendera en 

minut med att granska de inrapporterade hälsouppgifterna för att snabbt få en överblick över 

patientens tillstånd den senaste tiden, före patientens besök. 

 

Sultan (2014) tar också upp den ökade delen äldre i populationen som en orsak till varför 

molntjänster inom sjukvård är intressant. Med det i åtanke kopplat till några av de kommentarer 
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som respondenterna angav gällande tekniskt okunniga och äldre användare så är det viktigt för 

att ett sådant här system att det är väldigt enkelt att använda. 

 

Niezen & Steijn (2015) tar i sin slutsats upp behovet av ansvar och att det inte är så tydligt 

uttryckt av allmänheten, medan indikationer tyder på att det blir viktigare med genomskinlighet 

och ansvar när det gäller affärssammanhang. Det resultat vi fått fram är att respondenterna 

tycker att det är viktigt med säkerheten och att det är viktigt för dem att veta vem som äger 

deras hälsouppgifter (se figur 15), något som skulle kunna uppnås med ansvarighet och 

genomskinlighet från molntjänsteleverantörers sida, i kontrast till Niezen & Steijn som menar 

att det inte finns uttryckt av allmänheten. Uppsatsens resultat kan vara påverkat av urvalet och 

det faktum att många studerar systemvetenskap och känner till riskerna.  

 

Några som jobbat på genomskinligheten och ansvaret är iPatientCare och deras molntjänster 

inom sjukvård. På deras webbsida står det tydligt om vem som äger informationen och att de 

ger den tillbaka när man slutar använda deras tjänst (iPatientCare, 2016b). Vi har inte haft 

möjlighet att undersöka deras påståenden närmare och kan bara lita på att det de skriver om 

deras tjänst följs. Deras öppenhet går hand i hand med resultatet av surveyundersökningen, där 

information om vem som äger användarnas data är något som är viktigt för respondenterna och 

är väldigt lätt att få tillgång till på iPatientsCare’s webbsida. 

 

I kapitel 4.1 och 4.2 tas fördelar och nackdelar med molntjänster upp. I följande stycke kommer 

dessa appliceras på molntjänster inom sjukvård. Då sjukvården hanterar stora mängder data kan 

det vara fördelaktigt att utnyttja molntjänster för att minska risken för dataförlust, både när det 

gäller fall där egna datacenter kraschar och när enskilda enheter försvinner. Eftersom data då 

hade lagrats på molnet och inte lokalt i ett eget datacenter eller hårddisk. Molntjänster kan 

medföra kostnadsbesparingar för små till mediumstora organisationer som inte har möjlighet 

att använda stora datacenter. På grund av det kan molntjänster vara ett bättre alternativ för de 

företagen. Då sjukvårdsorganisationer är stora och ofta har befintliga datacenter kan det 

innebära stora kostnader att byta till molntjänster. Dessutom är organisationer som spenderat 

mycket resurser på egen lagring och säkerhetssystem ofta ovilliga att flytta över till en annan 

miljö.   
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7 Slutsats och diskussion 

I det här kapitlet presenteras svaret på uppsatsens frågeställningar och en diskussion kring 

dessa. Frågeställningarna ser ut så här: 

● Hur ser allmänhetens förtroende för molntjänster ut? 

● Hur ser allmänhetens förtroende för molntjänster inom sjukvården ut? 

7.1 Slutsats 

Efter utförd surveyundersökning över hur respondenternas förtroende för molntjänster ser ut 

anser vi att det går att dra slutsatsen att förtroendet är stort för molntjänster i allmänhet. Vi kan 

se att respondenterna som använder sig av molntjänster, gör det ofta och tvekar inte att ladda 

upp privat data på molnet. Vi drar slutsatsen att respondenterna anser säkerheten som 

tillförlitlig, även om de uppger många risker förknippade med molntjänster. 

 

Angående respondenternas förtroende för molntjänster inom sjukvård anser vi att det går att dra 

slutsatsen att förtroendet ser sämre ut för molntjänster inom sjukvård än i allmänhet. Detta på 

grund av att många respondenter beskriver en oro för att uppgifterna ska hamna hos obehöriga 

och att hälsouppgifterna är mer känsliga en den information de annars lagrar på molnet. Vi drar 

slutsatsen att respondenterna i dagsläget tycker att nackdelarna överväger fördelarna och 

således anser vi att förtroendet är lågt. 

7.2 Diskussion 

I det här stycket kommer urvalet diskuteras och vad det haft för inverkan på resultatet, vilka 

samband som kan dras mellan frågeställningarna ovan och vilka sätt metoden kan förbättras på. 

 

Det hade varit mer optimalt för arbetet med en bredare och större urvalsgrupp för 

enkätundersökningen, då hade resultatet varit mer representativt, trovärdigt och varit lättare att 

generalisera. Framför allt hade det hjälpt med fler respondenter av högre ålder, då majoriteten 

av respondenterna i undersökningen var studenter i 21-25 års ålder. Fördelen med att ha med 

fler äldre personer är att få deras synpunkter, då det går i linje med Sultan (2014) som menar 

att den större äldre populationen gör att molntjänster inom sjukvård till stor del riktas till dem. 

 

En annan anledning till att en bredare urvalsgrupp hade varit fördelaktig är att inom vår 

urvalsgrupp var det mycket studenter, framför allt IT-studenter. Den här målgruppen tenderar 

att ha en stor IT-vana och medvetenhet kring molntjänster. Av egna erfarenheter används 

generellt sätt molntjänster frekvent av studenter vilket leder till att resultatet inte är lika 

representativt på en mer generell grupp. Då respondenterna till störst del var studenter med hög 

IT-vana och resultatet pekade på en skeptisk inställning till molntjänster inom sjukvård kan 
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man ställa frågan ”om de som vet mer om molntjänster inte litar på det, kommer då den breda 

massan att göra det?”. Kommer allmänheten att följa ”experternas” råd eller inställning. Det 

går också att vända på tolkningen och tro att ett bredare urval med lägre medvetenhet och 

kunskap kring molntjänster hade varit mer positivt inställda då de kanske inte är lika medvetna 

om riskerna och enbart ser fördelarna. 

 

När det gäller sambandet mellan frågeställningarna och förtroendet, så är det högt för 

molntjänster generellt men lågt inom sjukvård. Respondenterna upplever en oro över att deras 

hälsouppgifter hamnar i fel händer så länge molntjänster inte upplevs som tillräckligt säkra. De 

är väl medvetna om fördelarna det skulle innebära men tycker i nuläget att nackdelarna väger 

tyngre. Ett sätt att bygga upp förtroendet skulle kunna vara att man från leverantörens sida var 

tydlig med ansvar och genomskinlighet, med lättillgänglig information för användarna. Som 

nämnts i avsnitt 4.4 (studien om förtroende av Li et al. (2008)) så kan förtroende byggas upp 

genom att fokusera på anseende samt uppfattningar gällande kostnader och fördelar. Enligt vår 

uppfattning hade sjukhus tjänat på att vara tydliga med vilka fördelar som en implementation 

av en molntjänst hade inneburit samt vilka besparingar det skulle medföra. Studien visade också 

att förtroende kan förstärkas genom att skapa policys och metoder. Även detta menar vi är 

viktigt för att skapa ett bra förtroende till en ny molntjänst inom sjukvården. 

 

Vad skulle det innebära om sjukvården inte väljer att adoptera molntjänsttekniken? En tanke är 

att sjukvården inte skulle hålla jämn takt med IT-utvecklingen. En annan tanke är att det skulle 

ställa höga krav på den egna infrastrukturen för att underlätta informationsdelning mellan 

avdelningar, men också mellan olika sjukhus, då det är en av fördelarna som molntjänster kan 

erbjuda och ett problem som sjukvården står inför. Ur en säkerhetsaspekt kan det i dagsläget 

anses säkrare att avstå från molntjänster. 

7.3 Förslag till vidare forskning 

I det här stycket diskuteras förslag till vidare forskning inom ämnet för uppsatsen. 

 

Som nämnts tidigare hade man med mer resurser och andra metoder haft möjlighet att titta på 

en bredare urvalsgrupp, något som kan göra resultatet mer representativt för allmänheten. En 

bredare urvalsgrupp skulle kunna bestå av en större mängd äldre respondenter, men också ett 

urval med fler personer inom sjukvården (både studenter och arbetande) för att få deras 

synpunkter på tekniken. Mer generellt skulle man kunna utföra en liknande surveyundersökning 

gällande molntjänster inom en helt annan bransch för att se vilka möjligheter tekniken kan 

erbjuda där man kanske inte anar det. Ett annat förslag till vidare forskning inom ämnet är att 

utföra en fallstudie och undersöka hur molntjänster i dag används inom sjukvården. För att få 

erfarenhet av ett befintligt system i användning.  
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9 Bilaga 

Bilaga 1 - Enkätundersökning 

[del 1] 

Enkätundersökning - molntjänster inom sjukvården 

 

Den här enkätundersökningen är en del av Gustav Lindfors och Emil Petterssons 

kandidatuppsats i Systemvetenskap vid Uppsala universitet. Syftet med enkäten är att ta reda 

på hur allmänheten ser på molntjänster och hur deras uppfattning påverkar förtroendet för 

molntjänster inom sjukvården. Enkäten är anonym och svaren behandlas konfidentiellt. 

Enkäten tar cirka fem minuter att besvara. 

 

*Required 

 

Bakgrund 

 

Kön?* 

❏ Kvinna 

❏ Man 

 

Ålder?* 

[svarsfält] 

 

Sysselsättning?* 

❏ Studerande 

❏ Arbetar som anställd 

❏ Egenföretagare 

❏ Pensionär 

❏ Annan 

 

Om du valde studerande ovan, fyll i vilket ämne/område: 

[svarsfält] 

 

Ungefär hur ofta besökte du sjukhus eller vårdcentral under det senaste året? 

❏ 1 besök 

❏ 2-4 besök 

❏ 5-10 besök 

❏ Mer än 10 besök 

❏ Aldrig 
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[del 2] 

Molntjänster 

 

Med molntjänster och molnlagringstjänster syftar vi på tjänster som till exempel OneDrive, 

Dropbox eller Google Drive, där användare kan lagra data på molnet. 

 

Användning 

 

Använder du dig av molntjänster?* 

❏ Ja 

❏ Nej 

❏ Vet inte 

 

Om du svarade ja på föregående fråga, hur ofta använder du dig av molntjänster? 

❏ Flera gånger om dagen 

❏ Några gånger i veckan 

❏ Några gånger i månaden 

❏ Några gånger per år 

 

Hur upplever du säkerheten på molnet? 

[osäkert/oskyddat] 1-2-3-4-5 [säkert/skyddat] 

 

Om du använder dig av en molnlagringstjänst, laddar du då upp privat data på molnet (t. ex. 

bilder, dokument, e-mail eller filmer)? 

❏ Ja, ofta 

❏ Ja, ibland 

❏ Nej, försöker undvika det 

❏ Nej, aldrig 

 

Tror du att det finns risker med att använda molntjänster? 

❏ Ja, absolut 

❏ Ja, kanske 

❏ Nej, knappast 

❏ Nej, absolut inte 

 

Om du tror att det finns risker kopplat till molntjänster, beskriv vilka risker du tänker på… 

[svarsfält] 
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[del 3] 

Molntjänster inom sjukvård 

 

Molnet möjliggör bland annat tjänster för patienter som behöver regelbunden provtagning. 

Patienter skulle då kunna ta egna mätvärden (t. ex. blodtryck eller glukosvärden) i hemmet och 

skicka in dem via internet istället för att behöva besöka sjukhus varje gång. 

 

Molntjänster & sjukvård 

 

Skulle du vara intresserad av att använda en molntjänst för att rapportera in samt lagra 

personliga hälsouppgifter?* 

[inte intresserad] 1-2-3-4-5 [mycket intresserad] 

 

Kopplat till ovanstående fråga, håller du med eller inte om följande påstående: "Jag hade hellre 

rapporterat in hälsouppgifter om data lagrats lokalt av sjukhuset".* 

❏ Håller med 

❏ Håller inte med 

❏ Ingen åsikt 

 

Hur viktigt är det för dig att veta vem som äger dina hälsouppgifter?* 

[oviktigt] 1-2-3-4-5 [viktigt] 

 

Är du rädd för att din hälsodata utnyttjas av tredjepartsleverantörer (för t.ex. riktad reklam) eller 

försäkringsbolag?* 

❏ Ja, mycket 

❏ Ja, lite 

❏ Nej, knappast 

❏ Nej, inte alls 

 

Hur ser du på att använda molntjänster inom sjukvården, fördelar och/eller nackdelar? 

[svarsfält] 

 

Har du några övriga kommentarer? 

[svarsfält] 

 

 


