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Sammanfattning 

Molntjänster har sedan 2008 slagit in sig på marknaden och attraherat flera av IT-branschens 

största företag. I tidigt stadie fanns flertalet problem med molntjänster. I denna studie 

presenteras dessa problem och jämför problemen med molntjänster år 2017. Utöver det 

jämförs tidigare forskares framtida utsägelser mellan åren 2008-2013 mot molntjänster år 

2017. Studien använder sig av kvalitativ metod där en litteraturstudie och intervjuer från 

respondenter i chefsposition och utvecklarposition för att få fram problemen med 

molntjänster. Resultatet visar på att datasäkerhet, integritet och problem med interoperabilitet 

(samspel med molntjänstleverantörer) är de främsta problemen både åren 2008-2013 och år 

2017. De framtida utsägelser forskare hade visade sig för det mesta stämma, förutom i 

utsägelserna om den ekonomiska framtiden av molntjänster. 
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1. Introduktion 

Molntjänster är ett omfattande begrepp, som betyder att många skrivbordsapplikationer inte 

längre finns på skrivbordet utan på datorn och används genom en uppkoppling mot internet. 

Molntjänster har flertalet fördelar som möjligheten att enkelt använda mer processorkraft vid 

behov och att enkelt slippa driften av ett datacenter själv. Det finns dock inte enbart fördelar 

med molntjänster utan även nackdelar. Nackdelar med molntjänster kan vara sådant som får 

en användare att inte vilja använda en molntjänst, det kan exempelvis vara de problem med 

molntjänster som att kostnaden är för hög, att datan är inte i tillräckligt säkert förvar eller att 

prestandan inte är tillräcklig optimal. Molntjänster är ett omfattande begrepp på grund av att 

det finns olika meningar vad en molntjänst är. En molntjänst kan exempelvis vara en 

applikation, en plattform som exempelvis ett utvecklingsramverk, eller infrastruktur som 

exempelvis lagring av data externt. Vad dessa har gemensamt är att de tillhandahålls över 

internet. Molntjänster ansågs inom IT-världen vara runt år 2008 det nya IT-paradigmet då det 

i stor utsträckning började utvecklas och användas inom IT-branschen (Wang, Laszewski, 

Younge, He, Kunze, Tao, Fu. 2010). I denna studie kommer vi att beskriva och framhäva de 

delar av molnet som var mest uppmärksammade och jämföra åsikter, uttalanden och studier 

från tidsperioden åren 2008-2013 med utfallet år 2017-2018. Vi har valt att avgränsa studien 

till årsspannet 2008-2013 eftersom många idéer inom molnet realiserades och gick från idéer 

och koncept till verklighet, om än i ett tidigt skede. Då Microsoft, Amazon och Google 

påbörjade lanseringen av molntjänster år 2008, anser vi därför året är intressant då dessa 

företag har en stor plats på marknaden över molntjänster (SearchCloudComputing. 2013). År 

2013 valdes som avgränsning för de år studien avser att undersöka. Detta gjordes eftersom 

molntjänster ännu inte var lika utbrett år 2013 som år 2017, och var fortfarande växande 

marknad. Genom att kolla på tidigare studier kunde det konstateras att dessa år var mest 

intressant då utvecklingen var som störst (Buyya, Yeo, Venugopal, Broberg, Brandic. 2008). 

Vi utförde denna studie för att framhäva de nackdelar som fanns då mot de nackdelar som 

finns idag för att se likheter och skillnader samt att se vad forskare hade för framtidstro för 

molntjänster och hur det överensstämde med verkligheten idag. 

1.1 Bakgrund  

Molntjänster har funnits sedan en längre tid tillbaka, redan 1999 skapades en av de första 

utmärkande molntjänsterna Salesforce.com. Strax därefter anlände Amazon Web Services år 

2002 och bidrog med bland annat molnlagring och datorkraft (ECI. u.å). Då molntjänster kan 

ha olika betydelser för olika människor och institutioner beslutades att det krävdes en 

definition om vad molntjänster är för att avgränsa samt att studien mäter det som den avser att 

mäta. IASA som är Sveriges IT arkitekter har skapat en definition av molntjänster som 

används i denna studie: “Termen Cloud Computing relaterar både till applikationer som 

levereras som tjänster över Internet och till den hårdvara och systemmjukvara som 

tillhandahåller dessa tjänster” (IASA. 2009).  

 

Molnets möjligheter är stora och några av de största teknikbolagen i världen utnyttjar, 

tillhandahåller och skapar med molnet. Google, Amazon, Microsoft är några få av de bolag 

som arbetar med cloud computing (It Manager Daily. U.Å). Microsoft har med deras 
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populära molnplattform Azure gett företag möjlighet att beställa datorkraft vid behov. 

Tjänsten tillhandahåller processor för databeräkning och databaser för hantering av data. 

Kunden betalar endast för den datorkraft den använt och allting finns externt hos Microsoft. 

(Microsoft. 2017) Numera behövs inga stora datacenter som tar onödig plats och resurser. 

Även bolag stora som Netflix använder sig av molnlösningar som tillhandahålls hos Amazon 

Web Services (Netflix. 2016).  

 

Åren 2008-2013 ökade molntjänster kraftigt och har inneburit att nya problem uppstått som 

en konsekvens det ökade behovet och användning av molntjänster (Byrne, Corrado, Sichel. 

2017). Flera av dessa problem karaktäriseras ofta som säkerhetsintrång, integritetsfrågor och 

interoperabiliteten mellan molntjänster. Med den kraftiga ökningen åren 2008-2013 i 

beaktning ansåg forskare att dessa problem behöver behandlas för fortsatt tillväxt och 

användning av molntjänster (Blair och Kon. 2011). Med denna problematik finns det därför 

behov av att undersöka huruvida problematiken med molntjänster har förändrats eller skiljer 

sig från åren 2008-2013 till år 2017 och se ifall det finns förändringar i nackdelarna och om 

något har förändrats. 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att studera och hämta data angående nackdelar och framtidstron 

med molntjänster inom det avgränsade årsspannet 2008-2013, för att sedan jämföra den 

information med intervjuer och litteratur som år 2017. Studien aktualiserar den problembild 

för de som använder och arbetar med molntjänster och utifrån dagens forskningsfält och 

arbetsliv se hur tankarna har förändrats kring möjligheterna och problemen med molntjänster. 

 

Utifrån syftet har vi format dessa frågeställningar: 

● Vilka nackdelar med molntjänster fanns åren 2008-2013? 

● Vilka nackdelar med molntjänster fanns år 2017? 

● Hur skiljer sig nackdelarna med molntjänster årsspannet åren 2008-2013 till år 2017? 

● Hur skiljer sig framtidstron åren 2008-2013 till hur molntjänster ser ut idag? 

1.3 Avgränsning 

Vi har avgränsat till åren 2008-2013 men har inte avgränsat molntjänsters egna beståndsdelar 

så som IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) eller SaaS (Software 

as a service) (Microsoft. 2017). Med ordet nackdel i frågeställningen menas faktorer som kan 

få personer att inte använda molntjänster. Det kan exempelvis vara att kostnaden med 

molntjänster är för dyrt, det är för osäkert att lagra data i molnet eller andra tekniska 

svårigheter som inlåsning hos en viss molntjänstleverantör. Säkerhet är ett vanligt 

förekommande term som vi valt att inte avgränsa då det kan ha olika betydelser i olika 

sammanhang. Bra säkerhet för en individ behöver inte vara bra säkerhet för ett företag som 

tillhandahåller känslig information.  
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1.4 Intressenter och målgrupp 

Intressenter till denna studie är personer som vill veta hur problemen har förändrats genom 

åren. Det kan exempelvis vara företag som vill utveckla en egen molntjänst som vill ta del av 

eventuella problem som finns kvar. Målgruppen för denna studie är personer med IT-

utbildning eller personer som besitter kunskap om hur system kan vara uppbyggda och är 

vana med datorer. Med hjälp av vår studie får dessa personer en större inblick vilka nya 

möjligheterna är inom molnet i framtiden. 

1.5 Disposition 

Studien består av ett metodavsnitt som presenterar den metod som valts och de urval som 

gjorts och diskuterar validitet, reliabilitet samt de etiska principer som följts. I nästa avsnitt 

presenteras en litteraturstudie över de nackdelar som identifierats samt framtidstron forskare 

har haft. Därefter presenteras två intervjuer och analyseras mot litteraturstudien följt av en 

diskussion och slutligen en slutsats där även bidrag och framtida forskning tas upp. 

1.6 Tidigare forskning 

Studien grundar sig i en omfattande litteraturstudie (se 3.0) med syftet att identifiera de 

problem som fanns med molntjänster åren 2008-2013 och forskares framtidstro i jämförande 

hur det ser ut år 2017. Åren 2008-2013 kom forskare fram till att den största nackdelen med 

molntjänster är säkerheten eftersom att all data av molntjänster lagras externt och därför 

medför risker då användaren inte själv har tillgång till ens egen data (Ahn, Takabi, Joshi. 

2010, Arutyunov. 2012). Forskare ansåg att säkerhetsrisker behöver ses över för fortsatt 

användning av molntjänster. Ett annat identifierat problem är integritetsproblem med 

molntjänster som innebär problematiken att lagra känslig data i molntjänster då det kan bryta 

mot lagar. Detta problem menar forskare kan hindra vissa företag att använda molntjänster 

och att molntjänsleverantörerna behöver anpassa sig till olika länders lagar. Den tredje stora 

nackdelen med molntjänster som har identifierats är interoperabilitet som kan skapa en 

inlåsningseffekt hos en molntjänstleverantör (Anjomoshooa. 2011, Leavitt. 2009). 

 

Det fanns en gemensam åsikt att molntjänster skulle öka i antal och i användning. Detta 

förklaras genom att det är ekonomiskt fördelaktigt att använda molntjänster då det är billigare 

för många användare än att ha drifta ett eget datacenter (Leavitt. 2009, Siclovan. 2010). 

Forskare ansåg att säkerhetslösningen är något som måste tas i beaktning när man använder 

molntjänster (Vassilka, 2010). Det finns även forskning som menar att säkerhetsrisken 

behöver behandlas för att molntjänster ska fortsättas att utvecklas och användas. 

 

Efter att ha identifierat flertalet nackdelar med molntjänster saknas det forskning som gör en 

jämförelse mellan nackdelarna med molntjänster inledningsvis mot år 2017. Då forskare 

anser att vissa nackdelar behöver behandlas för att molntjänster ska fortsätta användas är det 

relevant att aktualisera den problembild som fanns då och jämföra mot den aktualiserade 

problembilden år 2017.  
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2. Metod 

I metoddelen presenteras de val och urval som gjorts. De val som har gjorts diskuteras och 

problematiseras. 

2.1 Val av metod 

Den typ av metod vi valde att utföra i denna studie är kvalitativ. En kvalitativ ansats kan 

definieras som forskning som handlar om att tolka beteende och ord istället för siffror 

(Bryman. 2008). Varför kvalitativ metod valdes är för att studien undersöker åsikter om 

problem och framtidstro och därför behövdes en metod där vi får fram personliga åsikter från 

personer med IT-bakgrund. Genom att använda kvalitativ metod fick vi fram olika åsikter 

som vi eventuellt inte har haft i åtanke eftersom data av kvalitativ karaktär och därmed kan få 

fram mer detaljerade svar från respondenterna (Oates. 2006).  För att få tag i dessa åsikter 

valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer och en litteraturstudie. Vårt syfte 

med studien var att analysera studier och personers åsikter om framtidsmöjligheterna och de 

problem som fanns med molntjänster åren 2008-2013 och vi ansåg att kvalitativ metod passar 

bättre än kvantitativ metod då syftet med studien handlar om att undersöka åsikter hos 

forskare och personer inom IT-branschen. 

 

Genom att göra en litteraturstudie fick vi en förståelse för de problem och 

framtidsmöjligheterna som forskarna hade under åren 2008-2013. Litteraturstudie är ett bra 

sätt att samla in kunskap från flera håll då flertalet vetenskapliga artiklar läses och 

sammanställs som skapar kunskap från olika perspektiv och forskare (Bryman. 2008). 

Litteraturstudien är till för att få en inblick över de problem som fanns förut om molntjänster 

och framtidstron forskare hade. Utöver en litteraturstudie valdes det att utföra 

semistrukturerade intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) ger en definition av kvalitativa 

forskningsintervjuer enligt följande: “Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen 

från respondentens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda 

värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna.” (Kvale och Brinkmann. 2014, s. 17). 

Intervjuerna användes för att få kunskap som stödjer den litteratur vi läst samt att få in ny 

kunskap som eventuellt inte fanns med i de samlade vetenskapliga artiklarna. Intervjuerna var 

till för att koppla samman och bekräfta de artiklar som har presenterats i litteraturstudien. 

Utifrån svaren från intervjuerna analyserades likheter och skillnader till forskarnas åsikter 

och resultat. 

 

Teorin i denna studie grundar sig i en litteraturstudie om vad forskare ansåg molntjänster 

hade för nackdelar samt hur dess framtid förutspåddes att bli. Med utgångspunkt i 

litteraturstudien kunde vi efter genomförda intervjuer jämföra dess resultat med hur 

molntjänsters tillstånd var år 2013 samt år 2017. 
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2.2 Tillvägagångssätt  

2.2.1 Litteraturstudie 

I litteraturstudien är vetenskaplig litteratur från åren 2008-2013 och artiklar från år 2017 

använda. Vi avgränsade till de åren eftersom vid det tillfället fanns det ett antal stora 

molntjänstleverantörer på marknaden och därför ansågs det att den tidsperioden är starten på 

molntjänstparadigmet vi har idag. Artiklarna som är från år 2017 är som stöd för att beskriva 

hur molntjänster tillvaro är och hur de används idag. Under tidsspannet åren 2008-2013 finns 

flertalet artiklar som tar upp problem vid den tidpunkten och vad forskarna tror molntjänster 

kommer att bli i framtiden. 

 

De databaser som har sökts i är ACM digital library, Scopus, Google Scholar och Springer 

Link. De sökord som använts vid sökning av vetenskapliga artiklar har alla haft gemensamt 

ordet Cloud Computing. Utöver det har det sökts med dessa sökord: “Cloud computing 

risks”, “Cloud computing future”, “Cloud computing paradigm”. Det söktes endast på 

engelska eftersom utbudet då blir mycket större än enbart svenska artiklar. Flera olika 

databaser användes eftersom databaserna visar olika resultat och därmed får vi ut olika 

resultat för samma sökord. Ett krav som fanns på artiklarna var att de ska vara vetenskapliga 

och författarna som skriver artiklarna är relevanta inom ämnet vi skriver om då vi ansåg att 

det ökar trovärdigheten i litteraturen. Litteraturstudien ska utföras på ett kritiskt sätt, även fast 

en artikel har blivit publicerad i en tidskrift betyder inte det att den är sann. Bryman skriver 

följande: “Litteraturgenomgången ska vara mer av kritiskt än av beskrivande slag och den ska 

vara något mer än bara en sammanfattning av vad som lästs.” (Bryman. 2008, s. 99). Detta 

har tagits i beaktning när litteraturen har lästs och i utformandet av litteraturstudien genom att 

ha valt källor från tidskrifter som var relevanta inom IT. För att få en mättnad i 

litteraturstudien ansåg vi att det var viktigt att ha många källor då vi därmed får en 

uppfattning om vilka åsikter som var mer vanligt förekommande och även olika perspektiv 

som hjälper till med att kunna koppla intervjuerna till litteraturstudien.  

2.2.2 Urval till intervju 

Urval till intervjuerna skedde via mailkontakt och hittades via sökningar på internet. I mailet 

beskrevs vad syftet till studien är, vad intervjun handlar om och de etiska principer som har 

följts (se 2.6. Etiska överväganden). Vi avgränsade intervjuerna till två stycken eftersom de är 

ett komplement utöver de artiklar som finns i litteraturstudien. Vi har litteratur som grundar 

sig i hur molntjänster är år 2017 och genom att göra intervjuerna kan frågor ställas som anses 

saknas i den nutida litteraturen och då ge nya upptäckter inom ämnesområdet.  

 

Då avgränsningen till antal företag var två stycken ansågs det att variation i företag var en 

god idé, det gjordes eftersom det ger olika åsikter och perspektiv beroende på företagets 

användning och möjligheter med molntjänster. 

 

Urvalet som gjorts har varit IT-företag med minst 50 anställda och att företaget använder sig 

av molntjänster. Vi valde att intervjua en chefsperson och en utvecklarperson eftersom vi 
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ville ha olika perspektiv och svar av intervjuerna. Olika roller inom ett företag har olika 

synsätt och att ha en utvecklare som är direkt i kontakt med molntjänster ansågs vara rimligt. 

Respondenterna var tvungna att ha arbetat inom IT-branschen från tidigast 2008 eftersom 

litteraturen grundar sig från det året. 

2.2.3 Intervjustrategi 

Intervjuerna är av formen semistrukturerade, vilket innebär att ordningen på intervjufrågorna 

kan förändras beroende på respondentens svar men att vi fortfarande har ett antal frågor som 

ska besvaras. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att oväntade svar kan ges och 

därför kan behöva använda uppföljningsfrågor som innebär ett kompliment av ett tidigare 

svar (Bryman. 2008). Efter intressanta svar kan det vara en god idé enligt Bryman (2008) att 

ställa tolkande frågor som kontrollerar att intervjupersonen tolkar svaret korrekt. Vi 

utformade intervjuguiden (se bilaga 1) så att följdfrågor och oväntade svar var planerat. Det 

är även möjligt att mäta känslointryck ifall respondenten ser bekymrad eller glad av en fråga 

och kan användas för att förstå svaren bättre (Bryman. 2008). 

 

För att förenkla transkribering av intervjuerna har de spelats in med godkännande av 

respondenten och detta frågades i början av intervjun. Vi hade som inställning att bemöta 

intervjuerna med ett öppet sinne och beredda på att ställa frågor som inte finns med i 

intervjuguiden och skapa en dialog. Genom att ha en dialog ansåg vi att respondenten kan blir 

mer avslappnade och mer benägen att prata. Vi ansåg det var viktigt att ställa följdfrågor för 

att visa att vi var delaktiga och intresserade och att vi även fick ta del av ett mer detaljerat 

svar. 

2.3 Intervjudesign 

Utformandet av intervjun gjordes med en tematisk design för att lätt strukturera upp frågorna 

efter teman som vi ville undersöka. Bryman (2008) ger råd till en bra intervju där man ska 

tänka på att de frågor man ställer ska besvara studiens frågeställningar. Frågorna ska inte vara 

ledande och man ska försöka ställa frågor som ska besvara studiens frågeställning. 

Intervjuguiden (bilaga 1) i denna studie började med att informera respondenten om studiens 

syfte, definitionen av molntjänster, om inspelning av intervjun var tillåtet och klargöra att 

frågor behövdes inte besvaras om respondenten inte ville.  

 

För att förstå respondentens svar i ett sammanhang är det viktigt att ställa frågor om 

respondentens bakgrund (Bryman. 2008). Innan frågorna som handlade om molntjänster 

ställdes frågades det om respondentens bakgrund. I bakgrundsdelen frågades det i vilken ort 

respondenten jobbade i, vilken utbildning personen har, år av arbetserfarenhet, position inom 

företag samt arbetsuppgifter. Genom att ställa dessa frågor om respondentens bakgrund får 

läsaren en uppfattning om vem respondenten är. Ifall läsaren inte har en aning om 

respondentens bakgrund sänks trovärdigheten på det respondenten säger. Vi ville visa på att 

personen i fråga var relevant för att besvara våra frågeställningar genom att ha jobbat och har 

en allmän förståelse över molntjänster. 
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Efter bakgrunden ställdes en inledande fråga där vi ville få fram respondentens inställning till 

molntjänster och vad personen hade för åsikter om det. Syftet till den inledande frågan var att 

få en inblick över hur respondenten förhåller sig till molntjänster och utifrån det svaret lättare 

kunna analysera svaren på de andra frågorna. Om respondenten menar att molntjänster är 

inget att använda och har en generellt negativ syn på det måste det tas i beaktning med svaren 

på de andra frågorna. Efter den inledande frågan vet vi då om respondenten ser molntjänster 

som en möjlighet eller inte. Förutom att få en inblick hur respondenten tänker ger den 

inledande frågan en mjukstart för respondenten och en möjlighet att känna sig bekväm med 

en väldigt öppen första fråga som är lätt att besvara. 

 

Efter den inledande frågan ställdes attitydfrågor utifrån teman möjligheter med molntjänster 

och problematik med molntjänster, där vi ville få fram vad respondenten ser på dessa teman. 

Den första frågan på båda teman var vad respondenten ansåg var möjligheterna och det 

största problemet med molntjänster. Efter att respondenten svarat ställs det följdfrågor där 

vissa problemområden som är identifierade i litteraturstudien upp för att koppla ihop den med 

intervjuerna, dessa var frågor om datasäkerhet, integritet, interoperabilitet och prestanda. På 

så sätt visste vi att respondentens svar finns kopplade till litteraturstudien och därmed vår 

frågeställning. Genom användningen av följdfrågor fick vi svar på det som var identifierat i 

litteraturen men kunde få en annat perspektiv som våra respondenter kan ha haft än forskarna 

i litteraturstudien. 

 

När respondenten har svarat på attitydfrågorna ställdes frågor som först tar reda på om 

respondenten använde sig av molntjänster åren 2008-2013 och sen vad respondenten hade för 

framtidstro på molntjänster i det nämnda årsspannet. Här ansågs det extra viktigt att ställa 

följdfrågor efter de svar vi fick för att försöka få ut så mycket som möjligt av respondenten. 

Avslutningsvis ställdes det en fråga om vad respondenten ansåg var härnäst inom 

molntjänster. Denna fråga har egentligen inget syfte för studien förutom att än en gång få 

reda på hur respondenten ser på molntjänster, speciellt efter intervjun, eftersom molntjänster 

då har diskuterats och nya åsikter om molntjänster kan ha kommer fram. 

2.4 Bearbetning och analys 

Med en studie av kvalitativ metod har man inte siffror att analysera som om man hade gjort 

en studie av kvantitativ metod. Istället har vi i denna studie svaren från intervjun som data. 

Oates (2006) skriver att kvalitativ analys innebär att tolka och dra slutsatser utifrån datan som 

samlats in.  

 

När intervjuerna var gjorda transkriberades de och sedan analyserades av analysmetoden 

theme analysis. Det innebär att vi kategoriserar varje segment i intervjun för att få en översikt 

underlätta analysarbetet (Oates. 2006).  Genom att ha en theme analysis ansågs det lättare att 

kunna analysera datan då den var strukturerad på ett sätt som gjorde det lätt att förmedla vad 

respondenterna hade sagt. Både en intervju och en litteraturstudie har genomförts och efter de 

är klara så analyserar vi dessa mot varandra. Detta gjordes genom att jämföra det som 

forskarna kom fram till mot svaren från intervjun. Då frågorna var grundade utifrån den 



 

12 

litteratur som var läst hade vi svar från respondenterna som direkt kan bli kopplade till 

litteraturen. Analysen gjordes på så sätt att svaren från respondenterna och litteraturstudien 

från år 2017 jämfördes med litteraturstudien åren 2008-2013 för att hitta likheter och 

skillnader. På det sättet användes intervjuerna för att bekräfta eller kritisera litteraturen. 

Resultatet strukturerades upp genom att använda de teman från intervjuguiden och sedan 

presentera respondenternas svar följt av en analysdel där jämförelsen gjordes. Om 

intervjusvaren skiljer sig från litteraturstudien är det intressant att analysera det utifrån 

respondentens bakgrund och erfarenheter. 

 

Problematiken angående vår intervjuguide är att fråga respondenten om åsikter den hade för 

mer än fem år sedan kan ge svar som eventuellt inte stämmer helt. Respondenten kan ha svårt 

att minnas exakt vad som den hade för åsikter då och detta tas i beaktning när vi analyserar 

intervjun. Utöver intervjun finns ett antal källor som är nutida som är till för att komplettera 

de intervjuer vi utfört. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning har forskare diskuterat ifall de är relevanta 

inom kvalitativ forskning (Bryman, 2008). Bryman förklarar att validitet hur studien mäter 

det den ska mäta. Reliabilitet menar han är hur replikerbar den är, om en annan forskare utför 

studien, kommer forskaren att få samma resultat och tolkar forskarna som utför studien 

resultatet likadant? 

 

Bryman (2008) hävdar att intern validitet är hur väl teorin överensstämmer med resultatet och 

beskriver enligt LeCrompte och Goetz att intern validitet är en styrka i kvalitativ metod. Det 

är en styrka eftersom forskaren närvarar och utifrån det har tid att säkerställa att teorin eller 

de teoretiska begreppen stämmer överens med intervjun.  

 

En svårighet med kvalitativa studier är att reliabiliteten blir svår att uppnå. Utifrån de 

semistrukturerade intervjuer som har gjorts har oväntade svar getts och frågor som ställts har 

inte varit planerade i intervjuguiden. Detta innebär att för en annan forskare kan denna studie 

vara svår att göra om då intervjusvaren kommer se annorlunda ut beroende på vem man 

intervjuar. Vi är medvetna att man kan få olika svar utifrån olika företagspersoner som 

intervjuats. För att försöka komplettera den problematiken har vi valt att använda oss av 

många vetenskapliga artiklar utöver de intervjuer som gjorts för att försöka säkerställa så gott 

det går att replikera denna studie och står vikt har lagts på att beskriva utförandet av studien.  

Då vi bifogar och motiverar frågorna som ställts i intervjun är det möjligt för andra att 

replikera studien.  
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2.6 Etiska överväganden 

I denna studie har det valts att följa de fyra etiska principerna. De fyra etiska principerna är: 

(Bryman, 2008) 

● Informationskravet - Att informera respondenten om undersökningens syfte och att 

deltagandet sker på fri vilja. 

● Samtyckeskravet - Att respondenten själv bestämmer om den vill medverka eller inte. 

● Konfidentialitetskravet - Uppgifter om respondenten ska behandlas med 

konfidentialitet, uppgifter om respondenten ska skyddas så obehöriga inte har tillgång 

till det. 

● Nyttjandekravet - Att respondentens svar endast används i forskningens syfte. 

 

Studien följer informationskravet genom att informera respondenten om intervjuns syfte i 

början. Samtyckeskravet följs genom att i förfrågningen om intervju meddela att 

respondenten själv bestämmer om den vill medverka eller inte. Konfidentialitetskravet följs 

genom att vi med försiktighet behandlar datan (svaren och uppgifter om respondenten) privat 

och förvara det på ett säkert ställe. Nyttjandekravet följs genom att endast använda svaren för 

studiens syfte. 

 

Vi strävade efter att garantera anonymitet åt respondenterna men det kan anses vara omöjligt 

att med säkerhet garantera det. Om vi begränsar till IT företag med minst 50 personer går det 

teoretiskt att kunna chansa sig fram till vilket företag och person det är. Medarbetare kan se 

liknelse i svar till hur en arbetskamrat tycker och därifrån chansa rätt på en respondents 

identitet. Det är ett problem som är svårt att lösa men genom att försöka garantera anonymitet 

så anses det följa konfidentialitetskravet. Om vi bifogar transkriberingen av intervjuerna finns 

det risk att nyttjandekravet bryts. Det beror på att andra personer har tillgång till vårt 

empiriska data och kan använda det i ett annat syfte än denna studie.  
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3. Molntjänsters möjligheter och problem 

Den forskning som har granskats i denna studie har varit mellan åren 2008-2013 och har 

handlat om de problem som fanns med molnet och olika förutsägelser kring molnets framtid. 

Nutida forskning har även granskats eftersom det behövs för att jämföra den tidigare 

forskningen. 

3.1 Problem åren 2008-2013: 

I denna del beskrivs tidigare forskning där problemen med molntjänster tas upp. De tre 

kategorierna är säkerhet, integritet och tekniska svårigheter. 

3.1.1 Säkerhet och integritet 

Det största problemet som har nämnts i tidigare forskning med molntjänster är säkerheten. 

Molntjänster är placerade på servrar hos en extern leverantör, exempelvis Google och 

Microsoft. Därmed var det viktigt att ha tillit till leverantören av tjänsten att informationen 

och data som var lagrat hos dem skulle vara i säkert förvar. Om beställaren outsourcar sin 

data till en leverantör finns risken att förlora data och eventuellt tappa rättigheterna till sin 

data, ingen data kan vara garanterad säker i molnet. (Ahn et al. 2010, Arutyunov. 2012, 

Blaire och Kon. 2011, Benford och Zargari. 2012). Ahn et al. (2010) nämnde flera 

säkerhetsrisker i form av dataintrång, eftersom datan ligger hos en leverantör är det extra 

känsligt för dataintrång eftersom beställaren inte har sin data på sin egen server. Det framgick 

även av författaren att det är viktigt att se över autentiseringen till molntjänsterna. När all data 

flyttas till molnet behöver man se till att endast auktoriserade användare har tillgång till 

tjänsten/datat. Ahn et al. (2010) la fram ett förslag på ett säkerhetsramverk som tar flera olika 

risker och problem som parametrar och påstår att det är det som håller tillbaka 

molntjänsterna. Statistik har visat på att en tredjedel av alla dataintrång i molntjänster beror 

på stulna datorer eller anställda som råkar läcka ut information på internet och beror då på 

mänskliga faktorer och inte på molntjänsternas säkerhet i sig (Islam, Irani, Uthayasannkar. 

2012).  

 

Choo (2010) tog upp problemet med dataintrång i sin artikel. Han lyfte upp ett exempel från 

när forskare från universitet i USA lyckades komma över en annan parts data genom att 

lokalisera var den virtuella maskinen befinner sig och sedan instansiera en annan virtuell 

maskin bredvid och sedan övervaka datorns cache, på det sättet var det möjligt att komma 

över den andre partens data. Choo menar att detta problem, även kallat side-channel attack är 

i ett tidigt skede men man bör vara försiktig och medveten om sårbarheten. I studien kan man 

läsa att Cloud Security Alliance listar problemet som ett av de största hoten med Molntjänster 

där Side-channel attack inte är det enda säkerhetsproblemet i molnet. Choo tar upp andra 

exempel att hackers kan använda sig av virtuella maskiner för att utföra 

överbelastningsattacker (DDOS) eller komma över lösenord med brute force attacker, något 

som inte är begränsat till endast molntjänster utan är en säkerhetsrisk i sig. 
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Kim (2009) lyfte problematiken angående säkerheten i relation till molntjänster. Kim 

hävdade att det inte går att garantera 100 % säkerhet mot alla typer av hot, allt från buggar till 

cyberattacker kan vara av risk. För att försöka motverka detta krävs det att leverantörerna är 

uppdaterade och strävar ständigt efter bättre säkerhet för att försöka förhindra att attacker ska 

kunna ske. Ett sådant problem kommer alltid att finnas, ingenting kan vara helt säkert och 

säkerhetsluckor i applikationer kan finnas, vare sig det är en applikation i en molntjänst eller 

lokalt. 

 

Anjomshoaa (2011) diskuterade i sin artikel hur molntjänstparadigmet kan forma framtidens 

informationsprocesser. I artikeln nämnde Anjomshoaa (2011) att den största anledningen till 

varför företag inte skiftar till sin verksamhet till molnet är för säkerhet och 

integritetsproblem. Anjomshoaa (2011) tar upp problem som ligger på nationell nivå och ger 

ett exempel att EU har egna lagar angående integritet som innebär att känslig data får inte 

lämna EU vilket blir problematiskt med molntjänster. Företag som Amazon har tagit till sig 

detta och lagt datacenter inom EU för att undvika dessa problem (Leavitt 2009). Till skillnad 

från vanliga program som ligger på en server kan molntjänster ligga på flertalet olika servrar, 

till och med i olika länder och det därmed blir problematiskt att kunna förhålla sig till vissa 

regler och riktlinjer (Islam et al. 2012, Buyya et al. 2008, Benford och Zargari. 2012). Kim 

(2009) tog upp samma problem i sin artikel och tar upp att molntjänster som tillhandahåller 

känslig information behöver förhålla sig till vissa lagar och riktlinjer. Kim ansåg att just 

under år 2009 är inte detta ett stort problem men anser att det kan bli ett problem i framtiden 

eftersom molntjänster ännu (2009) inte är så utspritt. 

 

Leavitt (2009) beskrev flera problem med molntjänster. Ett av dessa problem som är särskilt 

utmärkande är säkerheten, där han tar upp en statistisk analys utförd av International Data 

Corporation (IDC), där it-säkerhetsexperter beskriver att det största orosmomentet är 

säkerheten, varav 75 % av respondenterna i undersökningen var oroliga över säkerheten med 

molntjänster. IDC nämner ytterligare att detta kan göra att efterfrågan på molntjänster 

minskas då kunder kan bli avskräckta att använda molntjänster på grund av säkerhetsrisken. 

Forskarna tar upp de risker inom säkerhet som de har identifierat och behöver inte innebära 

att använda molntjänster innebär en större risk än att använda tjänster lokalt. För en del 

företag och individer kan det vara säkrare att lägga sin data hos molntjänstleverantörer istället 

för lokalt då molntjänstleverantörerna har bättre säkerhetslösningar. Vissa säkerhetsrisker 

som överbelastningsattacker är inte begränsade till molntjänster utan är en säkerhetsrisk även 

för andra typer av applikationer. 

3.1.2 Tekniska svårigheter 

En annan kategori av problem inom molntjänster är tekniska svårigheter. Vissa företag som 

använder molntjänster till applikationer som exempelvis är transaktionsorienterade är inte 

helt optimalt och kan uppleva prestandaproblem eftersom de tar upp leverantörens kapacitet 

(Leavitt. 2009). Dataintensiva applikationer kan också uppleva ekonomiska problem då de 

flesta molntjänster använder en pay per use system som innebär att man betalar för det man 

använder. En applikation som ska använda och skicka mycket data kräver bra prestanda och 
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därmed blir kostnaden i månaden hög. Leavitt menade även att företag som befinner sig långt 

ifrån leverantören kan uppleva fördröjning på grund av distansen mellan dem, speciellt ifall 

det är mycket trafik till och från molntjänsten. Arutyunov (2012) listade upp ett antal 

limitationer av molntjänster. Han menade på att en problematik är att användaren blir 

begränsad av internethastigheten den har. Prestandaproblemet är mest tillämpad till system 

som tillhandahåller stor mängd datatrafik. För andra system som inte är lika krävande kan 

prestanda vara en möjlighet menar Pallis (2010) då det ger mindre företag en chans att inte 

själva stå för driften av ett system och använda prestandan från en molntjänstleverantör. 

 

Leavitt (2009) och Islam et al. (2012) skrev om ett problem där ifall molntjänsten eller 

leverantören stänger ner krävs det att applikationen görs om eftersom det inte finns ett bra 

sätt att föra över sin applikation till en annan leverantör. Denna process var enligt Leavitt 

komplex och kräver flertalet utvecklare och blir därmed en kostnad för beställaren. Även Kim 

(2009) och Buyya et al. (2008) tog upp detta problem. Åren 2008-2009 fanns det inte 

möjlighet till att kunna migrera sin applikation mellan moln. Kim (2009) hävdade att det inte 

är det största problem men kan vara något som ställer till det senare när molntjänster 

expanderar i större grad. Problemet med att inte kunna byta mellan molntjänster tog Pallis 

(2010) upp i en artikel, han beskrev problematiken med så kallad vendor lock in. Det innebär 

att en beställare kan bli låst att använda en tjänst från en leverantör och inte lätt kunna byta 

till någon annan. Pallis menar att det är ett problem inom molntjänster som hindrar 

användandet och som behöver ses över. 

 

I en artikel skriven av Blair och Kon (2011) där fem av de ledande forskarna inom 

molntjänster intervjuades. I intervjuerna tas frågan gällande kompabiliteten mellan 

molntjänster upp där alla de fem forskarna höll med om att det är ett problem och det behövs 

nya sätt för att lösa problemet. Cirne, en av forskarna, menade på att det är ohållbart i längden 

men oundvikligt eftersom molntjänster är i sådan tidig fas då molntjänster inte har hunnit att 

standardiserats. De andra forskarna hävdade att någon form av standardisering behövs för 

API och uppbyggnaden av molntjänster så de är kompatibla med varandra. 

 

Vanliga applikationer som ligger på en dator och som är specialgjord till en beställare går att 

skräddarsy för att passa beställarens behov. Molntjänster är till för att använda flera och är 

därmed statiska (Arutyunov. 2012). Företag som vill ha program som är gjorda för just deras 

behov är molntjänster eventuellt inte det bästa alternativet. 

 

En effekt av molntjänster är att de kräver datacenters som i sin tur drar väldigt mycket el 

(Abajawy, Buyya, Beloglazov. 2010). Abawajy ansåg att energikostnaden för ett datacenters 

år 2010 är 11.5 miljarder dollar och dubbleras var 5:e år och har en påverkan på miljön på 

grund av all elkonsumtion. Han syftade på att allt fler molntjänster kommer utvecklas och 

därmed behövs det ett sätt för att dra ner på kostnaden för driften av infrastrukturen av ett 

datacenter. Det behöver se över hur datacenters används av molntjänsterna och hitta nya 

lösningar som drar ner på elkostnaden och är mer skonsam för miljön. Han ansåg att ifall 

priserna ständigt ökar för ett datacenter behöver priserna öka för användning av molntjänster. 

Även år 2008 var datacenters elkonsumtion ett problem (Buyya et al. 2008). Buyya et al 
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ansåg att det är viktigt att de designas för att bli bättre för miljön och billigare i drift för att 

förhindra att priserna ökas för molntjänster. 

 

För att molntjänster ska kunna användas på ett korrekt sätt krävs det att tillgängligheten är 

dygnet runt. Problematiken gällande detta är ifall leverantörernas molntjänst stängs ner 

påverkar det beställaren direkt eftersom applikationen inte går att användas (Leavitt. 2009, 

Kim. 2009, Islam et al. 2012, Frischbier och Petrov. 2010, Choo. 2010) Frischbier och Petrov 

förklarade detta genom att gå in på problemet mer ingående genom att bryta upp de i två 

mindre problem. Det första problemet hävdar dem är att utan internetuppkoppling går ingen 

molntjänst att köras. Det andra problemet hävdar dem är att hårdvaran, alltså de virtuella 

maskinerna, behöver kunna klara av högt tryck av data och enkelt klaras av att bytas ut ifall 

något skulle sluta fungera. 

3.2 Framtidsmöjligheter åren 2008-2013:  

I denna del kommer framtidsmöjligheterna som tagits upp i litteraturstudien att behandlas. De 

delar som tas upp är ekonomiska möjligheter, möjligheter som gynnar användbarheten och 

säkerhetmöjligheter. 

3.2.1 Ekonomi: 

För de flesta företag år 2009 var pengar ett känsligt ämne, på grund av det ekonomiska 

klimatet. Detta gjorde att molntjänster var än mer attraktivt för företag som inte hade pengar 

för stora infrastrukturlösningar (Leavitt. 2009). Molntjänster är en attraktiv lösning för många 

bolag, menade Leavitt (2009), inte bara för sådana som inte orkar installera nya 

infrastrukturer men även för bolag som inte vill sköta mitt-i-natten akuta problem. Redan 

under 2009 kunde man konstatera enligt Leavitt att företag som tillhandahåller tjänsten skulle 

utveckla ekosystem för företag i samma privata nätverk och på så sätt reducera latensen. Till 

följd av detta så kom utlåtandet att inom fem år så kommer molntjänster att vara en lösning 

för alla företag, små, medel och stora företag. Små och medelstora företag kommer inte 

behöva en egen infrastruktur för datacenter och stora företag kommer att kunna avlasta sina 

egna system när trycket är speciellt högt (Leavitt. 2009). Siclovan (2010) bekräftade detta, 

han menade att då man inte behöver betala för infrastrukturen själv och endast för driften och 

användningen av molntjänster så kommer molntjänster att användas allt mer. Under år 2009 

fanns det andra åsikter gällande de ekonomiska framtidsmöjligheterna med molnet Kim 

(2009) hävdade att på grund av de redan låga avgifterna med molnet 2009, var det troligt att 

de skulle öka i takt med att leverantörerna ökar prestandan, säkerheten, användbarheten och 

skalbarheten. Kim menade att då molntjänsterna blir allt bättre och mer användbara så 

kommer molntjänsterna börja skiftas till att bli mer vinstdrivande. 

 

De ekonomiska aspekterna inom molntjänster är så väldigt fördelaktiga och det är oundvikligt 

att små och medelstora företag inte börjar använda molntjänster. Anledningen till detta ansåg 

Gupta et al. (2013) att det låg i att kostnaden för molntjänster är så pass låga att företaget 

tjänar mer på att använda molntjänster än att låta en applikation ligga på en egen server. Den 

ekonomiska aspekten med molntjänster kan vara fördelaktig för beställaren i de fall att ha ett 
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eget datacenter kan vara mer kostsamt. Smidigheten och de ekonomiska fördelarna menade 

Gupta et al. (2013) gör att allt fler små och medelstora företag kommer använda sig 

molntjänster även fast säkerhet och integritet kan vara ett problem, allt tack vare den låga 

kostnaden och flexibiliteten.  

3.2.2 Användbarhet 

Kim (2009) ansåg att det finns plats för tusentals molntjänstleverantörer på marknaden och 

ansåg att det både kommer finnas mindre molntjänster och flertalet större som exempelvis 

Google docs. Islam et al. (2012) ansåg att allt fler stora leverantörer som Amazon och Google 

kommer in på marknaden och att allt fler företag kommer använda sig av molntjänster på 

grund av de ekonomiska aspekter och skalbarheten. Islam et al nämner även att alla stora 

IDE:s troligtvis kommer att erbjuda användaren att integrera mot molntjänster. 

 

Att molntjänster ökade i volym var ett känt faktum år 2008-2012. På grund av att stora 

företag utvecklade flertalet molntjänster som kunde klara av mindre företags behov så ser 

framtiden för molntjänster ljus ut (Pallis. 2010, Siclovan. 2012). Pallis menade att små 

företag kan använda sig av infrastrukturen som molntjänster använder sig av utifrån sitt eget 

behov. Detta enligt honom eliminerar att stora resurser används för infrastrukturen för ett 

företag. I artikeln som Pallis författar nämndes en studie från Pew Research Center’s Internet, 

American Life Project och Elon University där de frågar 900 internetanvändare, forskare och 

analytiker angående molntjänster. Majoriteten av deltagarna i studien ansåg att år 2020 så 

kommer de mesta som används via internet att ligga i molnet. En liknande studie som 

nämndes i Siclovans artikel visar liknande resultat. Resultatet i den studien var att år 2020 

skulle molntjänster bli mer populära än program som ligger på ens egen dator.  

 

Hakan Erdogmus (2009) skrev att The Economist gjort ett reportage Maj 2008 där de gick in 

på hur Microsoft och Google expanderar deras egen infrastruktur med flera servrar för att 

kunna hantera de framtida behoven. De estimerade att Google har cirka en miljon servrar i 

över 30 länder och att Microsoft expanderar med över 20,000 servrar varje månad. Denna 

massiva uppgradering skulle se till att man kan bemöta det behov som efterfrågas och skulle 

kunna innebära att prestandan för många blir bättre då molntjänstleverantörer har tillgång till 

mer processorkraft och som då kan leda till att användare väljer molntjänster på grund av 

prestandan. Men det största hindret enligt Litiou, som Hakan Erdogmus (2009) skrev om är 

för bolagen att bevisa att den ekonomiska vinningen är tillräckligt stor för att kunder och 

användare ska använda sig av något molnbaserat och på samma gång inte behöva offra bland 

annat tillit, stabilitet och kontroll.  

 

Att molntjänster ska kunna vara kompatibla med varandra är ett problem som har tagits upp. 

De fem forskare som blev intervjuade av Blair och Kon (2011) ansåg att i framtiden kommer 

molntjänsterna kunna kopplas ihop på grund av att ett mer standardiserat sätt att bygga upp 

molntjänster kommer ha skapats. Genom att göra det mer standardiserat menade de att det 

gör det lättare att koppla samman molntjänster. Utöver det anser dem att molntjänster 

kommer fortsättas att utvecklas och allt fler molntjänster kommer dyka upp i marknaden. 
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3.2.3 Säkerhet 

Då säkerhet är ett riskfyllt problem inom molntjänster ansåg Kim (2009) att företag kommer 

använda sig av hybrida molntjänster, tjänster som dels ligger i molnet men också på deras 

servrar. Med detta menade Kim att vissa virtuella maskiner kan köras innanför företagets 

brandvägg för att öka säkerheten. 

 

Säkerhetsaspekten behöver inte alltid ses som en anledning till att inte välja att använda en 

molntjänst utan Vassilka (2010) menade att säkerhetsrisken alltid finns där när man lagrar 

data till tredje part. Vassilka (2010) skrev i en artikel att trots att de flesta vet om fördelarna i 

affärsvärlden, så är det ändå väl accepterat och förstått att säkerhetsrisker och risker måste tas 

in i beräkningen. Vassilka (2010) föreslog även att personer i chefspositioner ska ta med i 

beräkningen att nya initiativ förmodligen, om inte dessa är undersökta ordentligt (initiativen), 

kommer innebära höga risker. Enligt Vassilka (2010) så bör man endast även lagra minimalt 

med information, endast det som är nödvändigt bör bli insamlat och lagrat och inte mer. 

Samtidigt påpekades det att man behöver meddela användarna vilken information som 

samlats in och varför. Vassilka (2010) menade att, om man inte är ett företag i 

säkerhetssektorn, så är det stor chans att man inte är lika säker mot attacker som ett bolag 

som endast tillhandahåller molntjänster. 

3.3 Problem med molntjänster år 2017 

I denna del presenteras de problem med molntjänster som är identifierade utifrån 

vetenskapliga artiklar år 2017. 

3.3.1 Säkerhet och integritet 

År 2017 är säkerhet fortfarande ett problem inom molntjänster. Khan et al. (2017) och Jones 

et al. (2017) identifierade flertalet säkerhetsrisker med molntjänster och ger en översikt över 

dessa. Likt åren 2008-2013 finns de flesta säkerhetsriskerna kvar. Khan et al identifierade 

risker inom autentisering där risken finns att icke-autentiserade användare lyckas ta sig in i 

molntjänsten. Integritet är något som också tas upp som ett problem då känslig data kan 

lagras i molnet och därmed finns det risk att en icke-autentiserad person kommer över data. 

Khan et al. (2017) tog även upp problemen med att det finns flertalet sätt för personer som 

vill komma bryta sig in i en molntjänst. De olika sätt varierar sig från webbaserade hot som 

phishing scams (dataintrång via exempelvis en länk i ett mail) till fysiska säkerhetsrisker som 

stulna mobiler som har tillgång till molntjänster. Ett annat problem som tas upp är förlorandet 

av kontroll när man använder molntjänster. Det behövs både tillit till molntjänstleverantören 

samt förlorar beställaren att själv styra över molntjänsten (Jones et al. 2017).  

3.3.2 Interoperabilitet 

Interoperabilitet och inlåsningseffekter är fortfarande ett problem inom molntjänster. De olika 

molntjänstleverantörerna använder olika tekniker för att bygga sina molntjänster och ofta 

använder de ett API:s (gränssnitt mellan applikationen och servern). På grund av de olika 

typer av API:s som leverantörer använder blir det därför kostsamt och svårt att integrera båda 
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i en applikation. Detta problem kan leda till att en beställare blir låst till att endast använda en 

molntjänstleverantör. (Challita et al. 2017, Jones et al. 2017). Challita et al. hävdade att det 

behövs formella programmeringsstandarder i molntjänster för att tackla detta problem. 

International organisation for standardization (ISO) har släppt en ny certifiering angående 

interoperabilitet inom molntjänster. Den tar upp hur man ska tänka när man bygger 

molntjänster utifrån interoperabilitet och portabilitet (ISO, år 2017). Om företag som 

utvecklar molntjänster utgår från den standarden blir det lättare för en kund att använda flera 

molntjänster samtidigt och problemet med interoperabiliteten minskar.  

 

3.3.3 Prestanda 

Prestandaproblem kan fortfarande vara ett problem för applikationer för applikationer då data 

kan behöva överföras både internt och externt i en molntjänst. Molntjänster som använder 

stor mängd data som måste skickas fram och tillbaka kan uppleva prestandaproblem. Detta 

beror på att den mängden data som oftast är trodd att hämta är annorlunda från den riktiga 

och det kan skapa prestandaproblem hos mindre molntjänstleverantören som inte klarar av 

den oväntade kapaciteten (Jones et al. 2017). 

3.4 Molntjänsters tillstånd år 2017 

I denna del presenterar molntjänsters tillstånd år 2017. 

3.4.1 Säkerhetslösningar 

Att användare eller beställare av en molntjänst behöver tillit till leverantören är ett faktum 

som tas upp i flera artiklar (Carvalho et al. 2017). Carvalho et al anser att en service level 

agreement (SLA) som ett avtal mellan beställare och leverantör kan användas för att försäkra 

beställaren att den beställda molntjänsten exempelvis ska vara tillgänglig över 99 % av en 

månad eller att responstiden ska vara under ett visst antal sekunder. Genom SLA menar 

Carvalho et al att man försäkrar beställaren att de icke funktionella kraven ska uppnås och 

även då säkerhetskrav. Carvalho et al kom fram till sitt resultat genom en stor 

litteratursökning och resultaten var att även om en SLA kan användas betyder det inte att det 

är en garanti för säkerhet. Han kommer fram till att man måste specificera vilka 

säkerhetsrisker och krav som ska vara med i avtalet.  

 

Det finns många olika företag som levererar molntjänster. Vissa företag har bättre säkerhet än 

andra och olika typer av säkerhetsklassificeringar finns numer. Exempelvis har Microsoft 

Azure den högsta säkerhetsklassningen som är möjlig (Microsoft. 2017). Som kund är det en 

möjligt att välja leverantör utifrån säkerhetsklassningar. Microsoft menar att de alltid strävar 

efter att göra sina molntjänster säkrare. Det innebär att datasäkerhetsaspekten med 

molntjänster kan ha olika betydelse för olika individer. För vissa företag och individer kan 

lagringen av data extern hos en molntjänstleverantör innebära en ökad säkerhet än att spara 

allt lokalt. 
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3.4.2 Molntjänsters marknad 

Den ekonomiska fördelen att använda molntjänster är en av de största anledningarna till att 

använda dem. I en artikel skriven av Byrne et al. (2017) där de analyserar användandet och 

priserna av molntjänster kommer de fram till att sedan 2009 har priserna för molntjänster 

sänkts drastiskt. Byrne et al skriver att fram till 2014 sjönk priserna hos AWS-produkterna 

relativt lite varje år och det ansågs vara på grund av att konkurrenterna Microsoft Azure och 

Google Enterprise inte hade fasta priser satta på sina molntjänster. Efter 2014 har AWS 

exempelvis AWS lagringstjänst sänkts med 17 % från 2009-2016. Att priser har sänkts hos 

AWS kan enligt Byrne et al. (2017) ha berott på att konkurrenterna började ha fasta priser. 

Molntjänsters datacenters är oftast med miljövänliga än att ha ett eget datacenter menar Jones 

et al. (2017) att molntjänster är mer miljövänliga.  

 

Ökandet av antalet molntjänster har pågått under en längre tid. Med det har även användandet 

av molntjänster ökar. Byrne et al. (2017) skriver att molntjänster under 2000-talet har börjat 

dominera datacentermarknaden. Sedan år 2010 har 90% av trafiken i datacenters varit från 

molntjänster och de hävdar att all ökning i marknaden inom datacenters har varit på grund av 

molntjänster. Utöver det menar Byrne et al. (2017) att trafiken hos datacenters steg med 62% 

från 2010-2016, något som återspeglar molntjänsters utökande. En artikel publicerad i forbes 

hävdar att molntjänstmarknaden kommer öka i värde med 18,5% under år 2017 (Forbes. 

2017).  Det visar att molntjänster har växt till 2016 och fortsätter att göra så under år 2017.  

3.4.3 Prestanda 

I tidigare forskning har det tagits upp problemet med prestanda i molntjänster där 

applikationer överför mycket data, även år 2017 kan det ses som ett problem. Yang (2017) 

skriver i en artikel att molntjänster kan användas för att tackla problem med Big Data (Stor 

mängd data). Yang menar att på grund av flexibiliteten av tjänster och skalbarheten hos 

molntjänster är användbart för dataintensiva applikationer. Genom flertalet virtuella maskiner 

är det möjligt att dela information på ett snabbt sätt till ett bra pris. Förutom möjligheten att 

dela finns möjligheten att lagra mycket data och bestämma processorkraft utefter vad 

applikationen behöver. Dataintensiva applikationer är möjligt att applicera med molntjänster 

men den situation där det är bäst anser Yang (2017 )är vid tillfällen där data behöver sparas 

ner en gång, exempelvis vid lagring av en väderprognos. Microsoft Azure har virtuella 

maskiner med olika sorters processorkraft, allt upp till 2 Terabyte Ram minne som klarar av 

dataintensiva applikationer (Microsoft. 2017). Det innebär att det även för dataintensiva 

applikationer finns användsningsområden att ligga hos en molntjänstleverantör. 
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4. Empiri och analys 

I detta avsnitt presenteras den resultatet av de intervjuer som utförts. De presenteras utifrån 

de teman som finns i intervjuguiden (bilaga 1). De teman som var relevanta för våra 

forskningsfrågor analyserades. Teman som generella tankar om molntjänster var till för att få 

en uppfattning hur respondenterna förhöll sig till molntjänster. 

4.1 Empirin 

Här presenteras resultatet från intervjuerna samt analysen av svaren från respondenterna mot 

den tidigare litteraturstudien och analys av litteratur under åren 2008-2013 mot år 2017. 

4.1.1 Bakgrund 

Då vi förhåller oss till de etiska principerna har vi namngett respondenterna chefen och 

utvecklaren för att garantera anonymitet. Chefen har en utbildning som civilingenjör. Han har 

11 års erfarenhet inom branschen och jobbar just nu som teamledare och lösningsarkitekt. 

Utvecklaren har en ADB-utbildning som är en 2 års utbildning inom systemutveckling 1987-

1989 och har 28 års erfarenhet inom IT-branschen och jobbar som systemutvecklare och IT-

arkitekt. 

4.1.2 Generella tankar om molntjänster 

Det första chefen tänkte på när han hörde ordet molntjänst var Microsoft Azure eftersom 

företaget han arbetar på använder det mycket. Han utvecklade sedan svaret och förklarade att 

skalbarheten är det absolut bästa med molntjänster och företaget använder molntjänster för att 

drifta sina egna lösningar. Av hans egna erfarenheter menade Chefen att drifta en lösning hos 

en kund som har en egen server kan ta månader och med en molntjänst tar det snarare 5 

minuter. Chefen ansåg att skalbarheten är något som var en stor fördel med molntjänster och 

att skalbarheten kan användas genom att om man får mycket trafik från USA kan man med 

ett enkelt knapptryck välja att öppna en server i USA. 

 

De generella tankarna utvecklaren hade om molnet var att det är en tjänst som erhålls av en 

leverantör som finns tillgänglig som alla egentligen kan använda. Inget speciellt företag eller 

tjänst var den generella tanken av molntjänster är mer att en molntjänst kan vara flera olika 

saker som infrastruktur, tjänster eller plattformar. 

4.1.3 Möjligheter för molntjänster 

Återigen tog chefen upp skalbarheten som en stor möjlighet. Han nämner också de 

huvudsakliga fördelarna med molntjänster är de ekonomiska fördelarna med molntjänster. 

Det svaret utvecklades genom att Chefen hävdade att Istället för att ha personal som sköter 

om de egna servrarna kan man med hjälp av molntjänster lagra sina applikationer där och det 

därmed sköts automatiskt. Han nämnde att som arkitekt måste man tänka på hur man gör 

lösningar med hjälp av molntjänster. Ett citat från chefen i intervjun lyder: “Återigen med 

Azure så kostar det att skriva data men inte att lagra data så man får tänka till lite hur man 

bygger, så man bygger ekonomiskt också”.  



 

23 

 

Fördelen utvecklaren såg med molntjänster är att tjänsten är tillgänglig dygnet runt och det är 

inget problem med att lagra stora projekt och om det skulle behövs det större utrymme är det 

lätt att skaffa det. Allt underhåll sköts i molnet vilket utvecklaren hävdade var en stor fördel. 

Skalbarheten hänger ihop med detta menade han som också togs upp som en fördel, samt de 

ekonomiska möjligheterna med molnet att det inte behövs ett eget datacenters ses som en 

möjlighet i sig. Det är flexibelt för det mesta att använda molntjänster menade utvecklaren, 

undantaget är om man har ett specifikt behov kan man behöva skräddarsy en lösning och då 

har man eventuellt inte möjligheten att göra det själv. 

 

Analys: Islam et al. (2012) menade på att med nya molntjänstleverantörer som kommer in på 

marknaden leder det till att fler använder molntjänster på grund av ekonomiska aspekter samt 

skalbarheten. Båda respondenterna tog upp skalbarheten som en stor möjlighet med 

molntjänster och liknande vad Islam et al. (2012) menade att skalbarheten hänger ihop med 

den ekonomiska fördelen att välja molntjänster. De båda respondenterna ansåg att 

möjligheten på ett enkelt sätt skala upp processorkraften för en applikation är en av de största 

fördelarna med molntjänster och att ha ett datacenter lokalt menar de är en kostnad i sig med 

material och personal. Gupta et al. (2013) förutspådde att på grund av de låga kostnaderna 

kommer små- och medelstora företag använda sig av molntjänster, precis som utvecklaren 

och chefen gjorde. Leavitt (2009) förutspådde att även att fler kommer använda molntjänster 

på grund av ekonomiska aspekter, som stämmer in på både utvecklaren och chefen.  

 

Kim (2009) förutspådde en ökning i pris då efterfrågan ökade men enligt Byrne et al. (2017) 

har det fortsatt att sänkas. Abawajy (2010) menade att energikostnaden för datacenters ökar i 

drastisk takt och det behövs ses över för både miljövänligare och billigare drift så inte 

priserna ökas. Jones et al. (2017) tar upp att lägga sina applikationer är mer miljövänligt än 

att ha ett lokalt datacenter. Byrne et al. (2017) skrev i sin artikel att priserna på molntjänster 

har stadigt gått ner och började göra så i snabbare takt efter 2014 och inte ökat i pris som Kim 

(2009) och Abawajy et al. (2010) förutspådde. 

4.1.4 Problematik med molntjänster 

Det största problemet ansåg Chefen var säkerhet men att företag som Microsoft och Amazon 

har så pass bra säkerhetslösningar man kan ha och de utsätts hela tiden för attacker. Däremot 

la chefen till att eftersom man lägger upp data hos en extern part och de kan omöjligen ha 

koll på alla tekniker som har tillgång till dessa servrar så innebär det en risk. Chefen menade 

att ifall man har väldigt känslig data är molntjänster kanske inte det bästa sättet att spara, det 

beror på att viss data inte får ligga i ett annat land, rent lagmässigt. Chefen utvecklade sitt 

svar och gav exempel på att inom myndigheter finns det problem med användning av 

molntjänster, främst beredskapsmyndigheter. De behöver kunna driva sin verksamhet 

självständigt i minst 30 dagar. Detta betyder enligt honom att de ska kunna klara sig utan 

internetuppkoppling och används molntjänster där borta direkt. Det finns 

användningsområden men det är ett problem menade han. När problematiken om 

interoperabilitet nämndes svarade Chefen att det var ett problem lite beroende på vad för 
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molntjänst man använder. Är det infrastruktur man behöver i molnet är interoperabiliteten 

inte så viktig eftersom han anser att “En server är en server vilken miljö man snurrar upp sig 

i”. Gör man sig däremot beroende av tjänster i Azure så är det ett problem menade han, när 

man väljer leverantör så måste man ha tillit till leverantören också, så man inte väljer en 

leverantör som inte är stabil och är kvar en bra bit in i framtiden. Med interoperabilitet 

menade chefen att möjligheten för att exempelvis tjänster i AWS ska kunna samverka med 

tjänster från Microsoft Azure är klart en fördel men det innebär att man måste lägga större 

krav på säkerhet och säkerhetsanalyser, man behöver ha koll på både Azure och AWS då. 

Integration mellan ett legacysystem (gammal kod) som ligger bakom ens brandvägg menade 

han skapar problem då man inte vill öppna tio till femton hål i brandväggen. Det kan även 

medföra prestandaproblem också då det är flera system som behöver synkas. Interoperabilitet 

är inte bara en bra sak menade han utan det finns även problematik där. 

 

Det största problemet utvecklaren nämnde gjordes via ett exemplet ifall man använder ett 

kundrelationssystem och kunden vill ha ny funktionalitet och det inte finns i molntjänsten så 

blir det problematiskt hur man ska lösa det. Det frågades ifall datasäkerhet var ett problem 

och utvecklaren ansåg att det kan vara det men oftast används tjänster från stora företag som 

Microsoft och då anses säkerheten vara bättre där än om det skulle ligga lokalt. Ifall det 

skulle lagras data hos ett mindre företag och därmed vara en risk frågades och svaret då blev 

att risken då snarare är att om de har möjligheten att vidareutveckla och hålla sig i liv, det 

togs upp att tillit till leverantören är viktigt för molntjänster. Integritetsproblemet togs upp 

och specifikt GDPR som är den EU-lag som träder i kraft angående lagring av 

personuppgifter och det blir ett hinder menade utvecklaren då man kan behöva tänka om och 

han ansåg att leverantörerna behöver exempelvis via ett kontrakt garantera att det görs 

korrekt. Det finns många regler och lagar som behöver följas med lagring av personlig data 

menade han. Prestandaproblemet kan vara ett problem men chansen ansåg han är liten. 

Snarare kan problemet ligga med att internetleverantören är dålig ansåg utvecklaren och att 

kommunikation utanför ens eget nät gör att prestandan sänks. Det behöver nödvändigtvis inte 

vara molntjänstens fel menade han. Interoperabilitet togs även upp och det kan naturligtvis 

vara ett problem menade han. 

 

Analys: 

Det största nackdelen med molntjänster åren 2008-2013 ansåg flertalet forskare var 

datasäkerhet (Ahn et al. 2010,  Arutyunov. 2012, Blaire och Kon. 2011, Benford och Zargari. 

2012). Både utvecklaren och chefen såg på datasäkerheten som ett problem som kan uppstå 

men ansågs att de största företagen som tillhandahåller molntjänster har så bra 

säkerhetslösningar och utsätts för så pass många attacker att det är en säkrare lösning att lagra 

data hos dem än det skulle vara att göra det lokalt. 2017 har exempelvis har Microsoft de 

högsta säkerhetscertifikaten som är möjliga (Microsoft. 2017).  Islam et al. (2012) tog upp att 

stulna datorer eller anställda på dessa företag utgör en risk och att i de flesta fall beror 

dataintrång på grund av det. Chefen tog upp detta att de stora företagen omöjligen kan ha koll 

på alla tekniker som arbetar i datacenters men anser ändå att just säkerhetslösning är så pass 

bra så att det inte är ett stort bekymmer. Precis som kim (2009) tog upp att det inte går att 

garantera säkerheten hos molntjänstleverantörerna så krävs det en tillit till dem, något som 
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både chefen och utvecklaren tog upp. 2017 ansågs fortfarande datasäkerhet som ett problem. 

Khan et al. (2017) och Jones et al. (2017) listade problem i en artikel där de flesta problem 

från åren 2008-2013 var kvar rent säkerhetsmässigt. Både Chefen och Utvecklaren hävdade 

dock att säkerhetsproblemet inte längre är lika allvarligt som förut. Chefen lyfte upp i 

intervjun att företagen känns mer pålitliga då exempelvis Microsoft ständigt uppdaterar sina 

tjänster och han anser att acceptansen är mycket högre nu att lagra data i molnet än förut, 

enligt honom själv kändes det som att det krävdes att någon skulle börja lagra data i 

molntjänster för att flera skulle börja göra det själva. 

 

Förutom nackdelen med datasäkerhet har problematiken med integritet lyfts i de artiklarna 

mellan åren 2008-2013. Under åren 2008-2013 togs det upp att lagring av känslig data kan 

vara problematiskt i molntjänster. Ett exempel är EU:s dåvarande lagar som togs upp där viss 

typ av data inte får lämna EU (Anjomshoaa. 2011, Kim. 2009, Islam et al. 2012, Buyya et al. 

2008, Benford och Zargari. 2012). Dessa lagar existerar än idag och är något som behöver 

tänkas på. Större företag har tagit till sig detta, ett exempel är Amazon som har flertalet 

datacenters i Europa (Amazon. 2017). Utvecklaren tog upp problemet med EU:s nya lag, 

kallad GDPR, som innebär nya krav på hur personuppgifter ska hanteras. Det skapar nya 

hinder och problem och kan enligt utvecklaren krävas ett slags kontrakt för att lösa. En möjlig 

lösning på det är identifierat som ett service level agreement (Carvalho et al. 2017). Det är en 

typ av lösning på integritet- och datasäkerhetsproblemen där i kontraktet kan garanteras att 

vissa riktlinjer följs.  

 

Interoperabilitet var en nackdel med molntjänster som flera forskare tog upp (Kim. 2009, 

Pallis. 2010, Blair och Kon. 2011). De menade att interoperabiliteten var ett stort problem 

som behövdes lösas för fortsatt utveckling av molntjänster. Utvecklaren och Chefen nämnde 

båda att det var ett problem. Chefen hävdade att det inte endast är en positiv aspekt med 

interoperabilitet som forskarna hävdade utan att det medföljer även andra säkerhetsrisker med 

två olika leverantörer som behöver samspela. Utvecklaren menade på att interoperabilitet är 

ett problem och det behöver lösas med egna lösningar. Utvecklaren ansåg att det största 

problemet med molntjänster är ifall kunden vill ha en specifik funktion i molntjänsten 

behöver utvecklaren göra den själv eller att den helt är omöjlig att göra, detta problem 

identifierar Arutyunov (2012) också. Interoperabilitet är ett problem än år 2017, en ny ISO 

standard är till för att försöka lösa detta genom nya riktlinjer för hur man ska bygga 

molntjänster (ISO, år 2017).  

 

Prestandaproblem som ansågs kunna vara ett problem förut mellan åren 2008-2013 kan 

fortfarande vara ett problem även idag för dataintensiva applikationer (Leavitt. 2009) och 

även år 2017 kan det upplevas (Jones et al. 2017). Däremot finns det numera virtuella 

maskiner som har stor processorkraft men kan kosta mycket då priset går upp med mer 

processorkraft (Microsoft. 2017). Prestandaproblem på grund av internethastighet togs upp av 

Arutyunov (2012) där han listade upp en limitation av molntjänster är internethastigheten 

som ett hinder för molntjänster. Utvecklaren och Chefen nämnde båda att man är beroende av 

internetuppkoppling och internethastighet för användningen av molntjänster. Det har tagits 
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upp att det kan användas till dataintensiva applikationer fast mer vid situationer där data ska 

lagras eller skickas vid fåtal tillfällen. 

4.1.5 Skillnader i molntjänster de senaste 4-9 åren 

Företaget där chefen arbetar använde redan åren 2008-2013 office 365 paketet och chefen 

förklarade att den största skillnaden är att molnet har mognat mycket mer, att det har blivit 

bättre och mer pålitligt samt funkar i fler sammanhang. Chefen kom inte ihåg när Microsoft 

gick in i deras cloud first strategi men efter det har det blivit mycket bättre säger han. Detta 

menade Chefen att eftersom Microsoft släpper uppdateringar dagligen och nya saker kommer 

och försvinner. Han menade även att acceptansen är mycket högre då fler är villiga att placera 

sin data/information i molnet. Mycket av detta attribuerarade han till att säkerheten har ökat, 

samt att många på den tiden inte litade på att det faktiskt skulle fungera med tillgängligheten. 

Chefen menade även att det har gått upp och att det börjat vända neråt nu på den offentliga 

sidan. Han ansåg även att integritet för användaren och att för övrigt få skydd är något som 

kommer vara en stor fråga i framtiden. Chefen menade att det finns mycket känslig data som 

man inte vill att andra ska ta del av och att det inte bara är personintegritet som är i fokus utan 

även dataintegritet. En annan sak Chefen nämnde är mängden data som skickas fram och 

tillbaka i jämförelse med tidigare. Vi skickar fler bilder och videor idag än förut nämnde han, 

som tar upp mycket mer utrymme. Kapaciteten har ökat markant påpekades. 

 

Utvecklaren använde inte molntjänster under den tiden men hade kunskap om diverse 

molntjänster. Han ansåg att marknaden och fler molntjänster skulle utvecklas men inte 

specifikt att det skulle finnas mer av någon speciell teknik. Han var lite skeptisk till 

molntjänster då han funderade till om det ens skulle fungera och chansen att kunna förändra 

lösningen själv ansågs då som ett problem att vara skeptisk till menade han. Han ansåg att det 

skulle kunna bli problematiskt att kunna anpassa tjänsterna till kundens behov. Numer är han 

inte skeptiskt och anser att molntjänster har blivit en bra lösning för mycket. Det har blivit 

bättre enligt honom då marknaden har blivit så pass mycket större. 

 

Analys: Både utvecklaren och Chefen medger att under åren 2008-2013 ansåg de att 

marknaden för molntjänster skulle öka och fler tjänster av befintliga molntjänstleverantörer 

skulle dyka upp, likt flera forskares åsikter (Kim. 2009, Islam et al. 2012, Pallis. 2010, 

Siclovan. 2012, Erdogmus. 2009). Molntjänster har år 2017 en stor marknad. Sedan år 2010 

har trafiken i datacenters varit 90 % från molntjänster och marknaden enligt forbes har ökat 

varje år, även år 2017 (Forbes. 2017). 
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5. Diskussion 

Chefen och Utvecklaren hade liknande svar fast det fanns skillnader i perspektiv. Utifrån ett 

perspektiv som utvecklare var det mer fokus på själva tillgängligheten och behovet av kunden 

ville ha utifrån ett utvecklingsperspektiv medan chefen mer hade ett lösningsperspektiv. 

Utifrån olika perspektiv kan man få olika svar men för det mesta ansåg vi få ganska liknande 

svar vilket vi anser är stärkande för denna studie då två personer på olika företag som arbetar 

med molntjänster har liknande åsikter.  

 

De forskare som förutspådde framtiden hade för det mesta rätt i att marknaden skulle bli 

större och datasäkerhet skulle fortsatt vara ett problem. Marknaden blev större som förutspått 

och de ekonomiska fördelarna och skalbarheten är det som lockar användningen av 

molntjänster. Det styrktes av respondenterna då de möjligheter och fördelar med molntjänster 

var just det. Att marknaden ökade ansåg vi var en logisk hypotes då under den tidsperioden 

var molntjänster redan på uppgång och det fanns redan befintliga molntjänster ute på 

marknaden. Vi var därmed inte chockade över resultatet att marknaden har ökat. Angående 

priset på molntjänster fanns det däremot lite olika åsikter. En del forskare som ansåg på grund 

av den höga efterfrågan kommer priset att ökas eftersom företagen som levererar molntjänster 

har makten att öka utan vidare konsekvenser. Detta visade sig dock inte stämma i efterhand 

då en stor efterfråga troligtvis gjorde så att andra stora företag satsade på molntjänster och 

därmed blev det konkurrens och priserna gick ned. 

 

Intressanta svar i intervjun var med datasäkerhet. Det som skilde sig ifrån den tidigare 

forskningen har påpekat att datasäkerhet var det absolut största problemet vilket 

respondenterna inte höll med helt. Det berodde troligtvis på att respondenterna använde sig 

av tjänster från stora företag som Microsoft och eftersom säkerheten där är så pass hög så är 

de inte påverkade av den aspekten. Datasäkerhet kan även innebära en ökad säkerhet hos 

användare då lagring av data hos exempelvis Microsoft troligen är säkrare än lokalt på en 

användares dator. Forskarna har oftast ett annat perspektiv än en enskild individ som 

använder molntjänster och de flesta artiklarna i litteraturstudien riktar sig främst mot företag.  

Forskarna tar upp de potentiella risker som finns som nödvändigtvis inte anses vara ett 

problem för vissa företag eller individer. Det betyder därmed inte att datasäkerhet inte är ett 

befintligt problem år 2017 vilket både forskare och respondenterna anser, bara inte i lika stor 

grad som forskarna i litteraturen som studerats. Därför ansåg vi att man inte kan dra den 

slutsatsen. 

 

De problem som fanns under åren 2008-2013 är kvar men inte i samma utsträckning. 

Forskare tog upp interoperabilitet som ett stort problem och även om det kan vara så idag 

finns större möjligheter att lösa det problemet med exempelvis ISO standarder. I en av 

intervjuerna fick vi ett intressant svar som var att säkerhetsproblemet var väldigt stort och 

aktuellt under åren 2008-2013 men på grund av att så många använder molntjänster så har det 

problemet inte blivit lika aktuellt. Vissa typer av problem kommer troligtvis alltid vara kvar 

så som ingen internetuppkoppling, att folk som har behörighet till datacenters kommer åt data 

och datasäkerhet/tillit till leverantören. Det som gör molntjänster bra enligt utvecklaren och 
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chefen är att driften inte sköts själv. Då en molntjänst är uppbyggd så att datan sköts och 

lagras externt kommer ens data alltid att ligga på en leverantörs datacenter och därmed 

kommer en risk/nackdel alltid vara datasäkerhet och att beställaren behöver ha tillit till 

leverantören att allt sköts som det ska. Molntjänster sker alltid via internet och utan en 

uppkoppling går det inte att använda, ett sådant problem är nästintill omöjlig att lösa och 

något som kommer troligtvis finnas kvar långt in i framtiden. Datacenters behöver ha 

personal för underhåll och att hålla koll på all personal är också ett problem som kommer 

vara svårt att lösa då det räcker med ett misstag och så är datan läckt. Att prestandan kan 

anses vara ett problem är också något relativt. Vissa användare får ut bättre prestanda av att 

låta en tredje part med mer processorkraft drifta applikationen 

 

Även fast det finns många likheter med problemen ansåg vi att det finns olika typer av 

lösningar på dessa som innebär graden av allvarlighet på dessa problem inte är detsamma 

som den var under åren 2008-2013. Genom nya standarder i uppbyggandet av molntjänster 

och service level agreements kan både interoperabilitet, integritet- och säkerhetsproblem 

lösas.  
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6. Slutsats och bidrag 

De fyra frågeställningar studien ska besvara är uppdelade i rubriker för att på ett strukturerat 

sätt besvara dem. 

6.1 Vilka nackdelar med molntjänster fanns åren 2008-2013? 

Flera nackdelar med molntjänster har identifierats i denna studie både inom årsspannet åren 

2008-2013 och i år, år 2017. De nackdelar som fanns med molntjänster åren 2008-2013 är 

främst datasäkerhet, att ens data är hos en leverantör och kan inte garanteras att vara säker. 

Integritetsfrågan hänger också ihop med säkerhetsfrågan, företag måste förhålla sig till 

länders regler med personlig information som blir en nackdel för molntjänstleverantörer då 

datacenters ibland inte befinner sig i landet där tjänsten används. Respondenterna och tidigare 

forskning visar på att en nackdel är att det behövs tillit till leverantören att de sköter 

exempelvis lagring av data på ett korrekt sätt. Molntjänster är statiska i att de är en tjänst över 

nätet och ifall en beställare vill ha specifika funktioner kan det vara svårt att implementera 

det. Interoperabilitet ses som ett stort problem åren 2008-2013 och ett hinder för framtida 

molntjänster, det leder till att en beställare blir låst vid en leverantör. Prestanda är en till 

nackdel som har identifierats. Dataintensiva applikationer kan uppleva prestandaproblem med 

användning av molntjänster. 

6.2 Vilka nackdelar med molntjänster fanns år 2017? 

År 2017 finns flera av problemen kvar från tidigare år. Säkerhet är fortfarande ett diskuterat 

problemområde och med nya EU-lagar (GDPR) skapas nya integritetsproblem och det krävs 

fortfarande tillit till en leverantör då 100 % garanterad säkerhet inte går att uppfylla. Vissa 

problem som att molntjänster är statiska och därmed är svåra att manipulera själv är 

fortfarande ett aktuellt problem. Interoperabilitet ses också fortfarande som ett problem då det 

än inte finns en riktig lösning men riktlinjer för att i framtiden lösa det problemet. Befintliga 

applikationer växer och blir större och kräver och skickar mer data än tidigare, dataintensiva 

applikationer kan fortfarande uppleva prestandaproblem. Det finns dock mer stöd idag än 

förut för dataintensiva applikationer att köras i molnet. 

6.3 Hur skiljer sig nackdelarna med molntjänster årsspannet åren 2008-2013 till år 

2017? 

De nackdelar som identifierats åren 2008-2013 är fortfarande befintliga år 2017. Det som 

dock skiljer sig åt är att det numer finns vissa lösningar för problemen. Kontrakt mellan en 

beställare och leverantör finns som en möjlig lösning för säkerhet och integritetsfrågor och en 

ny ISO standard tar upp interoperabilitetsproblemet. Problemen som fanns förut börjar få mer 

uppmärksamhet och företag börjar hitta lösningar för dessa. Vi anser att problemen finns kvar 

men inte i lika stor allvarlighetsgrad som förut. I intervjuerna som gjorts har det framkommit 

att datasäkerheten är ett problem fortfarande men inte i samma grad som förut. Ett av de stora 

problemen förut var interoperabilitet, även om det inte är borta i år så framgick det i 

intervjuerna att det problemet inte var av lika stor grad längre. Med att marknaden för 

molntjänster växer är det naturligt att problemen som datasäkerhet minskar då fler företag 
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arbetar för att förhindra problemet och leverantörerna får större utbud av tjänster och 

funktioner. Vissa statiska problem som att personer som har tillgång till datacenters eller 

tappar uppkoppling till internet är sådana problem som finns kvar och som inte skiljer sig alls 

och kommer med största sannolikhet att förbli kvar långt framöver. 

6.4 Hur skiljer sig framtidstron åren 2008-2013 till hur molntjänster ser ut idag? 

Forskare hade förutspått att marknaden för molntjänster skulle utvecklas och bli större och 

det stämde överens med verkligheten. Molntjänstsmarknaden har stigit kraftigt under de 

senaste åren och allt fler funktioner och tjänster har levererats i de olika molntjänster som 

finns. I och med att marknaden skulle bli större ansåg vissa forskare att priserna skulle gå upp 

på grund av efterfrågan och priset att drifta ett datacenters. Detta visade sig inte stämma då 

priserna har gått ner varje år från 2008 och framåt. Där fanns det dock skilda tankar, en del 

ansåg att priserna skulle sjunka med ökandet av molntjänstleverantörer. Framtidstron om att 

nya standarder inom molntjänster är ännu inte uppfylld men är på väg att kunna bli med hjälp 

av ISO standarder. Flertalet forskare ansåg att säkerhetsproblemet behövdes lösas för att 

molntjänster skulle växa och användas av företag. Säkerhetsproblemet är inte löst idag fast de 

stora företagen strävar efter att ständigt uppdatera sin säkerhet och idag finns det leverantörer 

med väldigt hög säkerhetsklassning. 

6.5 Bidrag och framtida forskning 

Studiens syfte var att aktualisera den problembild för de som arbetar och använder 

molntjänster samt att jämföra den framtidstro som fanns åren 2008-2013 mot hur 

molntjänster ser ut idag. Denna studie har presenterat de nackdelar med molntjänster och 

jämfört nackdelarna åren 2008-2013 mot de nackdelar år 2017 och bidrar till att upplysa 

personer som använder och arbetar med molntjänster om de nackdelar som finns. Studien 

bekräftar tidigare forskning i de fallen forskares framtidstro överensstämde med verkligheten 

bidrar till att personer som använder och arbetar med molntjänster blir upplysta över de 

nackdelarna och hur molntjänsters tillstånd är idag. Det behövs forskas mer om lösning på de 

identifierade problemen och försöka hitta lösningar på det, exempelvis kan det vara på 

lösningar på problem med interoperabilitet. Det kan också vara intressant att forska om varför 

det skiljer sig mellan problemen förut mot nu. 
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Bilaga: 1  

Intervjuguide  

Informera om:  

● Informera respondenten om studiens syfte. 

● Definiera vår tolkning av molntjänst 

● Vill respondenten vara anonym? 

● Vill respondenten ha en transkribering efter intervjun? 

● Fråga respondenten om vi får spela in intervjun?  

● Meddela att respondenten får hoppa över frågor om så vill. 

 

Bakgrund: 

- Ort 

- Utbildning 

- År av arbetserfarenhet 

- Position inom företag 

- Arbetsuppgifter 

 

Generella tankar om molntjänster 

- Vad är det första du tänker på när du hör molntjänster? 

 

Möjligheter med molntjänster 

- Hur ser du på möjligheterna med molntjänster? 

- Vilka fördelar ser du med molntjänster? 

- Hur ser du på de ekonomiska fördelarna med molntjänster? 

- Hur ser du på flexibiliteten inom molntjänster? 

 

Problematik med molntjänster 

- Vad är enligt dig den största problematiken med molntjänster? 

- Finns det andra problematiska svårigheter? 

- Vad är enligt dig ett problem, som anledning, till att inte använda molnet? 

 

Skillnader i molntjänster de senaste 4-9 åren 2008-2013 

- Använde du molntjänster mellan åren 2008-2013? 

- Har du märkt skillnader med molntjänster nu gentemot hur det var för åren 2008-2013 

år sedan? 

- Mellan åren 2008-2013, hade du någon tro vad molnet hade för framtid? 

- Blev det som du tänkte? 

Tro på framtiden 

- Vad tror du är framtiden inom molntjänster? 

 

Informera om: • Vill respondenten ha en transkribering av intervjun? 


