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Sammanfattning  

Molntjänster är ett revolutionerande sätt att tillhandahålla funktioner via internet som tidigare 
skötts på ens egna dator eller server. Den tillhandahåller allt från tillämpningsprogram till lagring 
av data med mer. Allt eftersom vårt samhälle blir mer och mer digitaliserat så växer behovet att 
snabbt och enkelt komma åt sin data. 
 
Tidigare forskning har tagit upp användbarhet inom molntjänster som ett relativt nytt 
forskningsparadigm där inriktning mot molntjänster som SaaS, PaaS och IaaS saknas. 
 
Denna uppsats undersöker vad som värderas av utvecklare vid användning av Platform as a 
service och presenterar ett förslag på ett ramverk för utvärdering av användbarhet baserat på 
Framework for Cloud Usability. Studiens empiri har samlats in genom kvalitativa intervjuer med 
ämneskunniga respondenter. För att utforma studien och analysera data har ramverket 
Framework for Cloud Usability och analysmodellen meningskoncentrering tillämpats. 
 
Studiens slutsats presenterar ett nytt ramverk som är anpassat för att specifikt kunna appliceras 
mot utvärdering av användbarhet i PaaS-tjänster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Molntjänster, Användbarhet, NIST, Framework for Cloud Usability, Platform as a 
Service. 
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Begreppslista  

Tabell 1. Begreppslista 

Begrepp Förklaring 

Användbarhet Den grad i vilket en användare i ett givet sammanhang kan 
bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett 
ändamålsenligt, effektivt och för användaren på ett 
tillfredsställande sätt (ISO, 2018).  

Moln migration När man flyttar data antingen lokalt till molnet eller från en 
molnleverantör till en annan (IBM, 2019). 

Molntjänst/Molnet Tjänster som tillhandahålls över internet. Tjänsterna i sig 
används av konsumenter och brukas på egna datorer medan de 
sköts av en molnleverantör. Det kan innefatta 
tillämpningsprogram, serverprogram eller lagring av data 
(NIST, 2011). 
 

National Institute of Standards and Technology (NIST) En amerikansk federal organisation som är en del av det 
amerikanska handelsdepartementet. Organisationen utvecklar, 
publicerar och fastställer standarder för bland annat 
informationsteknologier (NIST, 2017). 
 

Skalbarhet Molntjänstens förmåga att att öka eller minska i kapacitet efter 
behov (NIST, 2011). 

Platform as a Service (PaaS) 
Molnleverantören tillhandahåller en molntjänst och arkitektur 
som möjliggör för en kund att distribuera applikationer skapade 
av kunden själv med programmeringsspråk och verktyg som 
tillhandahålls av molnleverantören. Kunden har inte kontroll 
över underliggande infrastrukturen som exempelvis nätverk, 
operativsystem och lagring men har möjlighet att kontrollera de 
applikationer som har placerats i molntjänsten (NIST, 2015) 

Utvecklare En person som använder sig av PaaS för att utveckla/förvalta 
applikationer i molnet (IBM, 2019).  

Molnleverantör Molnleverantören är det företag som erbjuder PaaS, exempelvis 
Microsoft eller Amazon web services (NIST, 2011). 
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1. Inledning 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för och ge bakgrund till det ämnesområde vi valt samt 
introducera den problembild vi anser ha identifierat. Kapitlet kommer även att beröra studiens 
syfte, frågeställning, avgränsningar och möjliga intressenter. 
 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 
Digitaliseringskommissionen (2016) skriver i sin rapport till den svenska regeringen att allt fler 
företag och offentliga aktörer ser användande och utvecklingen av digitala tjänster som en viktig 
del i ledet för att effektivisera sin verksamhet. Antalet digitala enheter som använder sig av och 
har uppkoppling förväntas år 2020 uppgå till 5,8 miljarder och här innefattas enheter från alla 
segment i hela världen (Gartner, 2019). Digitaliseringskommissionen (2016) skriver vidare om 
hur digitalisering och ny teknik är en av de viktigaste delarna när det kommer till samhällets 
utveckling. I samband med att informationsteknologi (IT) blir allt mer avancerad och den 
exceptionella framfarten av digitaliseringen i det moderna samhället så ställs allt större krav på 
den mjuk- och hårdvara som ska kunna lagra och hantera de stora mängder data som genereras. 
Den traditionella datoranvändningsmodellen där en aktör eller användare själv tillhandahåller och 
lagrar sin data lokalt kräver ofta stora resurser som inte alltid kan stödja ökande krav om 
skalbarhet, flexibilitet och tillgänglighet (Mollah, Islam & Islam, 2012; Yousif, Farouk & Bashir 
2015). 
 
Som en del i utvecklingen så kommer nya lösningar utifrån nya krav. Molntjänster har vuxit fram 
som ett revolutionärt sätt att erbjuda datortjänster. Molntjänster erbjuder lösningar som har stora 
fördelar gentemot den traditionella modellen där privatpersoner och företag själva förvaltar sin 
hård- och mjukvara (Li, Yang, Kandula, & Zhang, 2010). Molnleverantörer erbjuder istället 
konsumenten möjligheten att hantera sina program, processorkraft och datalagring online på 
molnleverantörens servrar. Fördelarna består av skalbarhet, flexibilitet och höghastighets 
nätverksåtkomst i en betala för det du får modell (Li et al 2010). Organisationen National 
Institute of Standards and Technology NIST (2019) beskriver och förklarar molntjänster som en 
viktig pelare för infrastrukturen i samhällen. Redan nu så är det molntjänster som driver mycket 
av det innehåll som finns och tillhandahålls över internet och det är molntjänster hanterar och 
processar mycket som faller inom ramen för Internet of Things (IOT) NIST (2019).  
 
För att utvecklare enklare ska kunna utveckla och arbeta gentemot molntjänster så krävs 
lösningar som är användbara och av värde för utvecklare menar Giessmann och Stanoevska-
Slabeva (2013). Molntjänster består i sig av ett flertal servicemodeller och en av dessa modeller 
riktar sig specifikt mot utvecklare: Platform as a Service (PaaS). PaaS är den modell som 
tillhandahåller en utvecklingsmiljö för utvecklare som gör det enklare att skapa, driftsätta och 
hantera sina tjänster i molnet med hjälp av molnleverantörens underliggande infrastruktur 
(Giessmann & Stanoevska-Slabeva, 2013).  
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Det finns idag ett väldigt stort och brett utbud av molnleverantörer på marknaden. Att hitta den 
tjänst och molnleverantör som bäst lämpar sig för att tillgodose ens behov har därmed blivit en 
svår uppgift. Tjänsterna som molnleverantörerna erbjuder är många gånger likartade i form av 
funktion men skiljer sig i kostnad, prestanda, quality-of-service (QoS), användarupplevelse och 
leveransmodell. (Indira, Santhiya, & Ramya, 2017) För utvecklare och verksamheter som vill och 
arbetar med molntjänster kan det vara svårt att avgöra vilken molnleverantör som fyller just deras 
behov och krav. De snabba framstegen inom molntjänster och de ökade kraven på organisationer 
sker ofta på bekostnad av de behoven som utvecklare har, vilket påverkar användbarheten i PaaS-
tjänsten (NIST, 2015). Utifrån detta blir det relevant att titta på användbarhet i PaaS-tjänster. 
Molnbaserade lösningar har överlag en hög komplexitet och mångfald när det kommer till de 
system som de levererar, vilket kan leda till svårigheter att utvärdera vad som kan anses som den 
mest passande lösningen. (NIST, 2015) 
 
Existerande ramverk som Framework for Cloud Usability tillhandahåller generella kategorier för 
att utvärdera användbarhet i molntjänster men saknar enligt NIST (2015) ett djup och inriktning 
mot utvärdering av specifikt PaaS-tjänster. För organisationer och utvecklare kan komplikationer 
uppstå vid val av PaaS-tjänst då verktyg saknas för att avgöra vilka aspekter som utvecklare 
bedömer vara av värde (NIST, 2011; NIST, 2015). 
 
Utifrån denna bakgrund anser vi att det finns ett kunskapsbehov i att undersöka hur utvecklare 
resonerar kring valet av Platform as a Service utifrån användbarhet. 
Syftet med denna uppsats är således att tillföra kunskap i form av ett konkret ramverk grundat i 
användbarhet inom Platform as a Service. Ramverket ska stödja företag och utvecklare i valet av 
Platform as a Service tjänst.  

1.2 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att utifrån NISTs ramverk Framework for Cloud Usability utveckla ett 
förslag till ett ramverk som är utformat för att bedöma användbarhet i molntjänsten PaaS. Vi 
ämnar att identifiera potentiella brister och redundans inom det existerande NIST-ramverket 
utifrån utvecklares erfarenheter.Vi vill belysa de eventuella faktorer som utvecklare letar efter i 
en PaaS-tjänst samt lyfta om det finns faktorer som inte tidigare har berörts av NIST-ramverket 
och tidigare forskning. Vi avser att ta fram ett förslag till ramverk för utvecklare och företag som 
stöd vid val och jämförelse av PaaS-tjänster.  
 

1.3 Forskningsfrågor 
 

1. Finns det aspekter som saknas i ramverket Framework for Cloud Usability för utvärdering 
av användbarhet i PaaS-tjänster? 

2. Finns det delar som är överflödiga i ramverket Framework for Cloud Usability för 
utvärdering av användbarhet av en PaaS-tjänst? 
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1.4 Avgränsningar och population 
 
Vid avgränsningen av studiens ämne tittade vi på de molntjänster som erbjuds av 
molnleverantörer på marknaden just nu. Vi valde att avgränsa oss till PaaS då det är en relativt ny 
och snabbt växande molntjänst för utvecklare. När det gäller användbarhet så har vi avgränsat oss 
utifrån NISTs ramverk Framework for Cloud Usability som i sin tur använder definitionen för 
användbarhet från International Organization for Standardizations definition (ISO) (NIST, 2015). 
ISO har nämligen inget eget ramverk för att utvärdera användbarhet i molntjänster varav vi har 
valt att att utgå från amerikanska NISTs ramverk i denna studie. Hade ISO haft ett ramverk hade 
det kunnat ses som mer rimligt att utgå ifrån då svensk standardisering utgår från ISO. 
 
Vi har valt att använda oss av NISTs definition av vad en molntjänst är och vad dess egenskaper 
är. I syfte att standardisera och skapa tydliga definitioner inom det växande paradigmet 
molntjänster så har NIST tagit fram en definition för vad som faller inom ramen för molntjänster.  
 
I den kvalitativa intervjustudien har vi demografiskt avgränsat oss till utvecklare med mer än ett 
års erfarenhet av utveckling i en PaaS-tjänst. Då det är respondenterna i deras yrkesroll som 
innehar den kunskap som behövs för att kunna utvärdera och vidareutveckla ramverket är det av 
stor betydelse att dem är kunniga.  
 
Den geografiska avgränsningen har blivit satt till Örebro stad och företag som har kontor i Örebro 
stad. Val av geografisk avgränsning är ett bekvämlighetsurval där tillgång till respondenter är 
anledningen till avgränsningen. Enligt Bryman (2011) kan ett bekvämlighetsurval leda till mindre 
trovärdigt resultat vid generaliseringar. Men vi anser inte att detta är någon konflikt för studien då 
det är verksamheten och utvecklarna som är av intresse och relevans, att dessa befinner sig i 
Örebro är en faktor som inte påverkar deras erfarenhet inom PaaS-tjänster. 
 

1.5 Intressenter och målgrupp 
 
Denna studie riktar sig främst till utvecklare och målgruppen är således personer med kunskap 
inom informationsteknologi som har möjlighet att tillgodogöra sig av det innehåll som vi 
presenterar. Vi ser denna målgrupp som främst populerad av personer med utbildning inom 
informatik eller datateknik. Med hjälp av denna studie och ramverket som presenteras kan ett 
företag eller en utvecklares val av molnleverantör förenklas. Intressenter för denna studie anser vi 
är systemutvecklare eller företag som är intresserade av att kunna bedöma och utvärdera 
användbarheten i PaaS-tjänster vid inköp eller dylikt. 
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2 Tidigare forskning 
Här lyfter och belyser vi tidigare forskning som vi anser vara relevant för studiens syfte och 
frågeställning.  
 

2.1 Molntjänster och användbarhet 
 
NISTs definition av molntjänster måste innefatta fem grundläggande egenskaper för att kunna 
definieras som en molntjänst och som presenteras i tabell 2 nedan: 
 
Tabell 2. Förklaring av molntjänster. 

Grundläggande egenskap för molntjänst Förklaring 

Självservice för användarna Konsumenten ska själv kunna beställa och 
administrera tjänsten. De ska kunna skapas, 
ändras och tas bort utan mänsklig 
handpåläggning. (NIST, 2015) 

Åtkomst över nätverk. Tjänsten ska vara tillgänglig över nätet och 
åtkomlig från olika standardenheter. Det 
skulle exempelvis kunna vara att man via 
tjänsten delar data mellan dator och 
mobiltelefon. (NIST, 2015) 

Snabb skalbarhet/elasticitet. Datorresurserna ska kunna skalas både upp 
och ned i proportion genom att avropas och 
släppas efter kundens behov. Det ger för 
konsumenten en uppfattning om att dessa 
resurser är obegränsade och kan disponeras 
när som helst, i vilken mängd som helst. 
(NIST, 2015) 

Delade datorresurser. Molnleverantörens datorresurser ska vara 
samlade på ett sådant sätt att de kan 
levereras till flera olika konsumenter. Det 
kallas för en “multi-tenant”-modell och 
innebär att resurserna ska kunna fördelas 
helt dynamiskt mellan olika konsumenter 
utan att de påverkar eller ens känner till 
varandra. (NIST, 2015) 

Mätbarhet.  Tjänsten ska innehålla ett passande och 
automatiserat mätverktyg för dess 
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användning som exempelvis att kunna mäta 
varje gång en tjänst används, eller per timme 
som en resurs är igång. Detta ska vara 
möjligt att följa för både molnleverantör och 
konsument. (NIST, 2015) 

 

Molntjänster kategoriseras vanligen in i tre olika typer av servicemodeller utifrån dess 
egenskaper och tillämpningsområden. Den definition av servicemodeller som är framtagen av 
NIST är den definition som har blivit den mest accepterade och presenteras i tabell 3 nedan 
(NIST, 2011; Li et al, 2010).  

Tabell 3. Förklaring av servicemodeller. 

Servicemodell Förklaring 

Software as a Service (SaaS) Molnleverantören tillhandahåller applikationer som 
körs på molntjänster och som en kund kan nyttja 
genom exempelvis ett webbgränssnitt. Kunden har 
inte tillgång till den underliggande infrastrukturen 
som utgör applikationen. (NIST, 2015) Ett exempel 
på en SaaS tjänst är Office 365 (Microsoft, 2020). 

 

Platform as a Service (PaaS Molnleverantören tillhandahåller en molntjänst och 
arkitektur som möjliggör för en kund att distribuera 
applikationer skapade av kunden själv med 
programmeringsspråk och verktyg som 
tillhandahålls av molnleverantören. Kunden har inte 
kontroll över underliggande infrastrukturen som 
exempelvis nätverk, operativsystem och lagring men 
har möjlighet att kontrollera de applikationer som 
har placerats i molntjänsten. (NIST, 2015) Exempel 
på PaaS-tjänster är Windows Azure och Amazon 
Web Services (AWS) (Microsoft, 2020), (Amazon, 
2019). 

 

Infrastructure as a Service (IaaS) Molnleverantören tillhandahåller en molntjänst som 
hanterar lagring, nätverk, processorkraft samt andra 
grundläggande datorresurser. Kunden har möjlighet 
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att köra godtycklig mjukvara som operativsystem 
eller applikationer. Kunden har kontroll över de 
operativsystem, applikationer och lagring som 
förlagts hos molntjänsten men inte dess 
infrastruktur. (NIST, 2015) Exempel på en IaaS-
tjänst är Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon, 
EC2) (Amazon, 2019) 

 

 
Det finns en tydlig inriktning på tidigare forskning inom molntjänster och den inriktningen 
grundar sig främst i de tekniska aspekterna i form av prestanda och säkerhet. Mycket forskning 
bygger även på att utifrån dessa aspekter plocka fram riktlinjer eller utforma ramverk för att 
underlätta valet av molnleverantör för konsumenten. Att jämföra olika molnleverantör baserat på 
dessa två aspekter är däremot svårt då de alla skiljer sig på så sätt att jämförelsen många gånger 
blir komplicerad och svår för användaren att förstå sig på. Vid dessa typer av jämförande och 
teknikinriktade ramverk så nämns bara användbarhet i förbifarten vilket gör dem otillräckliga när 
det kommer till att utvärdera användbarhet i molntjänster. (Li et al., 2011) 
 
Tidigare forskning har visat på att användbarhet inom informationsteknologi överlag har en och 
spelar en viktig roll när det kommer till hur utvecklare ser och använder ett system (Naqvi, 
Chandio, Soomro, Abbasi, 2018). I en studie av Naqvi et al. (2018) appliceras teorin Technology 
Acceptance Model (TAM) på användare som arbetar med Software as a service (SaaS). Studien 
pekar ut användbarhet som en betydande faktor hos utvecklare för att acceptera ett visst system. 
Användbarhet kan således även tänkas ha en signifikant roll när det kommer till hur utvecklare 
ser en PaaS-tjänst som användbar. Både Naqvi et al. (2018) och NIST (2015) tar upp studier om 
användbarhet i molnbaserade tjänster som begränsade och syftar till att mer forskning kring 
ämnet behövs.  
 
NIST (2015) skriver att användarens mål med användandet av molntjänster ofta utelämnas vid 
jämförelser mellan molnleverantörer. Med hjälp av ISO definition av användbarhet (se 3.2) och 
tidigare forskning har de plockat ut ett antal element för att skapa ett ramverk för vad en 
användare kan förvänta sig av molntjänsten. I vår studie har vi då valt att använda oss av 
ramverket Framework for Cloud Usability (se 3.1) som en grund.  
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2.2 Paas framväxt 
  
PaaS växte fram som en möjlighet att addera ytterligare värde för utvecklare genom att enkelt 
kunna migrera applikationer och data till molnet. En av de största aktörerna på marknaden, 
Microsoft kom till en början enbart ut med en PaaS lösning som var helt och hållet riktad mot 
.NET utvecklare (Bernstein, 2015). Microsoft såg det till en början som ett sätt att binda 
utvecklare till deras miljöer, även kallat vendor lock-in, vilket även hindrade för migrering av 
data och applikationer mellan molnleverantörer. Det var en lösning som inte bjöd på 
tillfredsställande resultat och Microsoft såg sig förlora större och större andel av marknaden till 
AWS från Amazon och deras Infrastructure as a service (IaaS) lösning (Bernstein, 2015). 
Vendor lock-in skapar svårigheter för kunder om de skulle behöva flytta data från en 
molnleverantör till en annan då stöd för detta ofta saknas beskriver Martins, Sahandi & Tian 
(2014). I en analys utförd av Razavian, Khani, Yazdani och Ghassemi (2013) tas vendor lock-in 
upp som en viktig faktor att ta i beaktning för företag som arbetar med stora mängder data. 
Razavian et al. (2013) menar att molnleverantörer kan gå i konkurs eller höja deras prismodeller 
vilket gör behovet av att flytta sin data till en annan molnleverantör blir till ett måste för företag. 
Konsekvenser av detta kan i värsta fall sluta i förlust av värdefulla data och kan motverkas av att 
använda sig av fler molnleverantörer (Razavian et al, 2013). 
 
Skillnaden mellan IaaS och PaaS är att PaaS utöver infrastruktur även erbjuder en plattform med 
mellanvara som innefattar tjänster som exempelvis SQL server. Fördelen blir här att utvecklare 
enbart behöver betala för de verktyg de använder samtidigt som de får allt samlat på ett och 
samma ställe i kombination med en direkt och enkel migration mot molnet (Bernstein, 2015). 
Inom IaaS får man enbart tillgång till den bakomliggande infrastrukturen och får själv 
tillhandahålla mjukvara som exempelvis vilken utvecklingsmiljö man utvecklar i samt språk och 
programvara. IaaS erbjuder en större frihet för utvecklare medan PaaS låser utvecklaren till den 
mellanvara som erbjuds (Bernstein, 2015). 
 
Även inom PaaS så skiljer sig tjänsterna åt från molnleverantör till molnleverantör vilket kan leda 
till förvirring i denna framväxande trend både inom tjänsten i sig själv och för konsumenten 
(Linthicum, 2017). Anledning till detta är att PaaS idag är det område inom molntjänster som 
saknar en tillräcklig definition. Tidigare forskning visar på att PaaS-tjänsten som 
molnleverantören tillhandahåller ibland är för avancerad och begränsad i sin utvecklingsmiljö. 
Tjänsten kan vid tillfällen upplevas som otillräcklig för att fler företag ska motiveras till att 
investera i och använda sig av den menar Linthicum  (2017). Bilden av PaaS är därför splittrad, 
vissa påverkas mer av denna begränsning än andra. Företag som funderar på att basera sin 
utveckling utifrån PaaS kräver då att den ska ha alla funktioner som täcker deras behov. Många 
väljer då istället lösningar som inte nödvändigtvis är bättre men enklare (Linthicum, 2017). 
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2.3 Varför PaaS 
 
Bernstein (2015) skriver att en stor anledning till att PaaS inte lyckats slå igenom helt är för att 
ingen hittills lyckats erbjuda något tillräckligt revolutionärt för att välja PaaS före IaaS.  
Forskning visar däremot att bland utvecklare och operatörer av molntjänster så är PaaS idag av 
signifikant betydelse. Utan PaaS måste utvecklare besitta en ingående förståelse för exempelvis 
konfiguration, driftsättning, prestanda i hänsyn till hårdvaran och kunskap om operativsystem 
(Bernstein, 2015). Målet med PaaS är att agera som en brygga mellan utvecklare och avancerad 
molnteknologi för att göra det möjligt för utvecklare som saknar djupgående expertis att utveckla 
och operera i molnet menar Li, Zhang och Liu (2017. För företagen innebär det en besparing i 
både tid och pengar samtidigt eftersom utvecklaren kan lägga mer fokus på utvecklingsarbetet. 
Med åren har nya tekniker vuxit fram inom PaaS för att förenkla miljön för utvecklare (Li et al, 
2017). Nya bibliotek specifikt framtagna för att utveckla molnapplikationer har tagits fram. 
Biblioteken används för att ytterligare hjälpa utvecklare genom automatisering som exempelvis 
skalning av resurser, klienthantering och färdiga funktioner (Li et al, 2017).  
 
Olika molnleverantörer erbjuder även olika fördelar, Amazon Web Systems (AWS) har fördelar i 
att ha ett väldigt brett utbud av verktyg för att uppfylla rollen som en fullständig 
utvecklingsmiljö. Microsoft Azure har i sin tur fördelar i att erbjuda sin tidigare välkända 
utvecklingsmiljö Visual Studio tillsammans med verktyg för bland annat övervakning (Li et al, 
2017). Begränsningarna inom PaaS har minskat och molnleverantörer erbjuder idag fler 
valmöjligheter än vad som var möjligt tidigare. Trots det finns det idag ingen PaaS-lösning som 
passar vid alla tillfällen eller möter alla krav (Li et al, 2017).  
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3. Teoretiskt ramverk 
Kapitlet avser att ge insikt i ramverket Framework for Cloud Usability då delar av ramverket har format och varit 
utgångspunkt för studien. Ramverket har legat till grund för framtagandet och utformandet av intervjuguiden samt 
varit en central del i uppsatsens analys, slutsats och diskussion. 

3.1 Framework for Cloud Usability 
 
I en publikation av den amerikanska federala organisationen National Institute of Standards and 
Technology (NIST) presenteras ramverket Framework for Cloud Usability som ett förslag till 
ramverk för användbarhet inom molntjänster. Syftet med ramverket är enligt NIST att 
tillhandahålla riktlinjer för att utvärdera användbarhet inom molntjänster (NIST, 2015). 
Ramverket har växt fram som ett svar på den komplexitet och mångfald som molntjänster 
karaktäriseras av men även för att bidra med riktlinjer som främjar en konsekvent 
användarupplevelse. Molntjänsters karaktärsdrag har gjort det svårt att applicera tidigare 
standarder och ramverk för att utvärdera användbarheten i molntjänster (NIST, 2015).  
 
Valet av ramverket grundar sig i att det är framtaget av den federala organisationen NIST inom 
det amerikanska handelsdepartementet. National Institute of Standards and Technology (NIST) är 
en organisation som är ansvarig för att upprätta standarder och riktlinjer som kan appliceras inom 
vetenskap och teknologi (NIST, 2017). Framework for Cloud Usability är baserat på existerande 
ramverk inom molntjänster och ISO standarder (NIST, 2015). Ramverket fungerar som ett 
handledande ramverk där dess kategorier delvis kan appliceras på varje enskild servicemodell. 
NIST (2015) belyser även att vissa kategorier kan vara svårare att applicera och utvärdera 
beroende på vilken servicemodell som granskas.  
 

3.2 Ramverkets bakgrund 
 
I existerande ramverk för att utvärdera molntjänster så har fokus legat mot utvärdering och 
rankning av molnleverantörer i syfte att mäta kvaliteten i molntjänster. Ramverken har haft som 
uppgift att mäta attribut som är relevanta för företag samt de tekniska aspekterna inom 
molntjänster (NIST, 2015). Cloud Services Measurement Initiative Consortium (CSMIC) tog 
fram ett ramverk år 2011 för att rangordna molntjänster utifrån kvalitetsattribut som bland annat 
ekonomi, prestanda, tillförlitlighet, användbarhet och säkerhet (Garg, Versteeg, & Buyya, 2011; 
NIST, 2015). Ramverket som CSMIC tog fram blev verktyg för att jämföra de affärstjänster som 
molnleverantörer tillhandahåller. Detta fokus gjorde att ramverket delvis missade aspekter inom 
användbarhet. Det saknade även omfång som krävs för att enskilt utvärdera de olika 
servicemodellerna som finns inom molntjänster (NIST, 2015; Garg, Versteeg, & Buyya, 2011).  
 
Molnleverantörernas användande av olika servicemodeller och distributionsmodeller  resulterar i 
brist på konsekvent funktionalitet och användarupplevelse. Avsaknaden av en stringent 
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användarupplevelse i servicemodeller som PaaS eller SaaS miljöer kan resultera i längre 
processer för utvecklare att förstå molntjänsten samt att kunna nyttja den ändamålsenligt. För 
organisationer som använder sig av molntjänster innebär detta högre kostnader i form av tid och 
pengar (NIST, 2015; Garg, Versteeg, & Buyya, 2011).   
 
Ramverket använder sig av ISO definition av användbarhet: 
”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 
specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” (ISO, 
Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts. 
Introduction, 2018) 
 
 
Figur 1. Den användarcentrerade designprocessen ( NIST, 2015) 
Användarens behov utgörs av kriterierna: 

- Användningskontext. 
- Användare och organisationella krav. 
- Design lösning. 
- Utvärdering. 
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3.3 Ramverket introduceras 
 
Enligt NIST (2011) finns det tre olika servicemodeller inom molntjänster dessa är SaaS, PaaS och 
IaaS. Dessa presenteras mer utförligt i kapitel 2.1. Servicemodellerna ligger till grund för de 
kategorier som utgör ramverket Framework for Cloud Usability. Framework for Cloud Usability 
tar upp fem kategorier vilket man bör bedöma användbarhet utifrån (NIST (2015). 
 Se figur 2.  
 

Figur. 2. (NIST, Framework for Cloud Usability, 2019) 
 
Capable (Duglighet) 
Enligt NIST (2015) så bör en duglig molntjänst tillhandahålla följande egenskaper: 
 

● Aktuellt – Användare bör kunna förvänta sig att molntjänsten håller sig uppdaterad och 
stödjer den senaste teknologin på marknaden. 

● Platform oberoende – PaaS användare kan förvänta sig en plattform som fungerar 
likadant / ser likadan ut oberoende av operativsystem.  

● Enhet oberoende– Molntjänsten bör fungera och vara tillgänglig från olika enheter som 
dator eller mobil. 

● Molnfunktionalitet – Funktioner som skalbarhet, flexibilitet och höghastighets 
nätverksåtkomst är ett krav för att molntjänster ska vara dugliga. 
 

Personal (Personlig) 
En molntjänst ska tillåta användare att ändra i gränssnittet och skräddarsydd funktionalitet efter 
behov (NIST, 2015). 
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● Användartillgänglighet – Användartillgänglighet i den mån systemet är användbart för 
människor med olika förmågor och kunskaper. 

● Anpassningsbarhet – Anpassningsbarhet är systemets förmåga att anpassas till en viss 
användargrupp. I form av t.ex. modulärt gränssnitt. 

● Ägandet av data – Användaren bör äga all data som lagras i molntjänsten och kunna 
deklarera policys för hur data får användas. 

● Identitetshantering (Tillgång) – För att molntjänsten ska vara lättanvänd bör 
identitetshantering implementeras på ett sätt som gör det minimalt märkbart för 
användare.  

● Kontroll – Användaren ska ha kontroll över funktionalitet i molntjänsten.  
 
Reliable (Pålitlighet) 
Pålitlighet är en molntjänst möjlighet att utföra funktioner under angivna villkor under en 
specificerad tidsperiod (NIST, 2015). 
 

● Tillgänglighet – Molntjänsten bör ha en hög tillgänglighet i det avseende upp-tiden ska 
vara hög och  att det ska gå att komma åt molntjänsten. 

● Responsivt – Molntjänsten ska vara responsiv när det kommer till att svara på en 
användares instruk, samt ha hög prestanda. 

● Konsekvent – Molntjänsten ska vara konsekvent utformade och fungera på samma sätt 
oavsett vilken enhet eller plattform man använder. 

● Transparens – För att bygga tillit är det viktigt att användare har tillgång och insyn i 
molnleverantörens policys och teknologi. Organisationella användare kan även kräva 
transparens gällande detaljer kring molntjänsten egenskaper, framtida uppdatering och 
datacenter. 
 

Valuable (Värde) 
Användare av molntjänster ska kunna förvänta sig att tjänsten tillför ett värde till dem och deras 
eventuella verksamhet (NIST, 2015). 

● Besparingar – Genom att använda molntjänster så bör användaren och verksamheter 
kunna spara in på resurser som tid och pengar. 

● Tillfredsställelse – Användartillfredsställelse mäter hur nöjd användaren är med 
användandet av molntjänsten. 

● Nytta – Molntjänsten är värdefull om det möjliggör och underlättar för användaren att 
göra saker som inte skulle vara möjligt utan användandet av molntjänsten. 
 

Secure (Säkert) 
Användaren av molntjänster bör kunna förvänta sig att tjänsten och datan som lagras hos 
molntjänsten är säker (NIST, 2015). 
 

● Säkerhet – Molntjänsten bör vara tålig mot attacker från virus och obehöriga användare. 
● Privat – Molntjänsten bör ha åtgärder för att skydda användarens privata data. En 

molnleverantör ska säkra användares data genom att validera  
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● Identitetshantering (tillstånd) – Molntjänsten bör inte låta obehöriga användare ha 
tillgång till funktioner eller data.  

● Tillit – Användare bör ha en hög tillit på att molnleverantören har åtminstone 
grundläggande säkerhetsåtgärder enligt SLA. 
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4.Metod 
Behandlar metodiska val samt tillvägagångssätt som har använts under studien. Innefattar även 
validitet, reliabilitet, forskningsetik och analysmetod för analys av material från intervjuer.  
 

4.1 Litteratursökning 
 
I syfte att skapa en studie som håller hög vetenskaplig karaktär och trovärdighet så har en 
inventering av tidigare forskning inom molntjänster genomförts, detta med utgångspunkt i PaaS 
och användbarhet. Enligt Bryman (2011) så är en viktig del av att skapa en trovärdig studie att 
genomföra en grundlig granskning av tidigare forskning. Syftet med denna granskning av tidigare 
litteratur är enligt Bryman (2011) att få svar på vilka metoder, begrepp och teorier som tidigare 
har använts inom det specifika området, samt om det finns frågor som inte har besvarats eller gett 
tvetydiga resultat. Bryman (2011) beskriver vidare att urvalet av relevant litteratur visar på att 
uppsatsförfattaren på ett vetenskapligt sätt kan sovra och plocka ut vad som kan ses som 
intressant sett till ämnesområdet. Genom att vi som författare till studien granskar och kritiskt 
läser tidigare litteratur så skapas även en uppfattning om vad i litteraturen som är relevant, 
sammanhängande och eventuellt motsägelsefullt inom ämnesområdet. Utifrån ett kritiskt 
tänkande vid inläsning av tidigare forskning så har vi kunnat utvärdera om texter har varit av 
relevans och värde. Oates (2006) menar att den kritiska granskningen av tidigare litteratur ger oss 
som författare en förståelse var vårt studieområde hör hemma sett till den kontexten av 
publicerad forskning.  
 
Utifrån uppsatsens studieområde så har vi använt flera databaser som Örebro universitetsbibliotek 
tillhandahåller för att hitta relevant litteratur. De databaser som har använts under 
uppsatsskrivandet är Scopus, IEEE Xplore och ACM. För att hålla hög vetenskaplig trovärdighet 
så har sökningarna i Scopus filtrerats till endast vetenskapligt granskade artiklar. Att litteraturen 
är vetenskapligt granskad innebär att publikationer har lästs och granskats av ämnesexperter 
innan de kan publiceras vilket ökar dess tillförlitlighet (Karolinska institutet, 2015). 
Onlinedatabaserna IEEE Xplore digital Library och ACM Digital Library är ämnesspecifika 
databaser för informatik och datavetenskap vilket gjorde dem relevanta att använda utifrån 
studiens ämnesområde. ACM har inte möjlighet att filtreras till att utesluta artiklar som inte har 
blivit vetenskapligt granskade vilket har gjort att vi har granskat de artiklar som vi har använt 
från ACM. Hänsyn har tagits till den kontext artiklarna förekommer i, hur många citeringar som 
har gjort till dem samt i vilka eventuella journaler de publicerats i, detta i syfte för att stärka 
tillförlitligheten (Bryman, 2011; Oates, 2006). 
 
I syfte att hitta relevant och användbar litteratur så tittade vi först på vilka nyckelord som var 
återkommande under vår inläsning av ämnesområdet molntjänster och användbarhet. Vi 
identifierade återkommande och relevanta ord som vi bedömde vara av intresse för vår studie, 
vilket kom att ligga till grund för de sökord vi använde. Nedan är en tabell med de sökord som 
har använts samt i vilket syfte (Tabell 4). 
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Tabell 4. Sökord med dess tillhörande syfte  

Sökord Syfte 

“Cloud computing” Få en förståelse för molntjänster och dess 
innebörd. 

“Cloud computing” AND “Usability” Hitta litteratur för vad som faktiskt har 
kartlagts inom användbarhet och 
molntjänster. 

“Cloud providers” AND “Evaluate” Finna litteratur om utvärdering av 
molntjänster. 

“Evaluate” AND “Cloud” Hitta litteratur för att utvärdera molntjänster. 

“Platform as a Service” AND/OR “PaaS” Förstå mer ingående om modellen PaaS och 
hur den appliceras av användare. 

“Usability” Hitta information om användbarhet överlag, 
vad det innebär och vilka ramverk som 
existerar. 

“Cloud service provider” Få en översikt över vilka aktörer som 
erbjuder molntjänster och i vilken 
utsträckning. 

“Cloud deployment” Fördjupad läsning i hur utvecklare kan 
använda PaaS. 

“Platform as a Service” OR “PaaS” AND 
“Usability” 

Hitta information om användbarhet inom 
den specifika molntjänsten PaaS. 

 
Utifrån dessa sökord har vi valt att exkludera artiklar som inte har varit vetenskapligt granskade 
på de databaser som har haft den funktionaliteten. Vi har även exkluderat sökresultat som ej har 
varit gratis via Örebro universitetsbibliotek då denna studie inte har haft några ekonomiska medel 
att röra sig med. Artiklar som har varit av intresse för denna studie har varit de som berört 
molntjänster och PaaS i synnerhet ur ett användarperspektiv för att kunna besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Utöver dessa sökord har vi även tittat på källor som förekommer som 
referenser i vetenskapliga artiklar. Webster och Watson (2002) benämner detta som att gå bakåt i 
källmaterialet för att hitta tidigare artiklar som kan vara av värde.  
 

4.2 Kvalitativ metod i form av intervjuer 
 
Baserat på uppsatsens syfte och frågeställning så har vi valt att använda oss av en kvalitativ 
metod i form av semistrukturerade intervjuer. Vi motiverar detta val av en kvalitativ metod 
utifrån att vi vill utforska respondenternas erfarenheter, känslor och åsikter vilket kan vara svårt 
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att göra genom frågeformulär eller utifrån observationer (Oates, 2006). Att använda intervjuer är 
mer passande för att fånga upp svar från komplexa, invecklade, öppna eller logiska frågor menar 
Oates (2006). Vi ser på användbarhet inom PaaS som något som vi behöver detaljerad empiri om 
för att kunna dra slutsatser. Semistrukturerade intervjuer lämpar sig därför väl för vår studie då 
intervjuaren kan be respondenten som blir intervjuad att utveckla resonemang samt följa i den 
riktning som respondentens svar går i (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer utgår från en 
lista av teman som intervjun ska täcka men ger även intervjuaren mer spelrum i att forma 
intervjun än exempelvis en strukturerad intervju (Oates, 2006).  Med en kvalitativ metod så ges 
möjligheten att få en detaljerad och utvecklad bild av vad en PaaS-tjänst ska innehålla utifrån 
respondentens egna erfarenheter, kunskaper och känslor.  
 

4.3 Val av respondenter 
 
Då vi har valt att utveckla ett ramverk utifrån utvecklares erfarenheter och kunskap så valde vi att 
tillämpa ett strikt demografiskt urval och endast intervjua expertanvändare. Expertanvändare 
definierar vi som yrkesverksamma utvecklare med minst 1 års erfarenhet av utveckling inom 
molntjänster och mer specifikt, PaaS.  
 
Genom att intervjua fem yrkesverksamma utvecklare med olika nivåer av erfarenhet fick vi en 
nyanserad bild av utvecklares erfarenheter. En demografisk avgränsning till yrke och erfarenhet 
har således tillämpats på studiens respondenter. Motivering bakom denna avgränsning grundar 
sig i att personer utan rätt kunskap och erfarenhet kan få det svårt att uttala sig om ämnesområdet 
ifråga. Att använda respondenter som är yrkesverksamma och med minst ett års erfarenhet inom 
molntjänster ger oss större möjlighet att besvara studiens frågeställning för att uppnå syftet.  
 
Inför valet av respondenter så genomfördes även en geografisk avgränsning till Örebro. Valet av 
Örebro motiveras av ett bekvämlighetsurval för att underlätta möjligheten att kunna utföra 
intervjuerna öga mot öga, samt för att vi fick en god tillgång till utvecklare i Örebro. Vi valde att 
mejla ut en förfrågan om att genomföra intervjuer till olika företag som bedriver utveckling 
utifrån molntjänster som PaaS. Mejlet genererade svar från ett företag som kunde tillhandahålla 
intervjuer med fem av deras utvecklare som utgår från Örebro.  
 
Vi identifierar utifrån Bryman (2011) en risk att de bekvämlighetsurval som har tillämpats i form 
av demografisk och geografisk avgränsning kan leda till svårigheter att generalisera resultatet. 
Dessa bekvämlighetsurval ser vi inte som något problem för studien då verksamhetens behov och 
utvecklarnas erfarenhet är det som är relevant, att dessa befinner sig i Örebro är bara en 
geografisk faktor som inte påverkar deras erfarenhet av PaaS. Samtidigt så skriver även Bryman 
(2011) att de personer som intervjuas i en kvalitativ studie inte kan vara representativa för en hel 
population, då det ibland är mer eller mindre omöjligt att räkna eller beskriva populationen på ett 
exakt sätt.  
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4.4 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har vi valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer där vi har intervjuat en 
respondent åt gången. En intervju kan beskrivas som ett samtal mellan människor där en person 
har som syfte att tillskansa sig information från den andra personen. På så sätt är samtalet inte ett 
vanligt samtal då det finns en agenda hos personen som ställer frågorna (Oates, 2006). Syftet med 
en intervju för en forskare är att producera material i ett forskningssyfte. Forskaren har kontroll 
över intervjuns agenda genom sina frågor (Oates, 2006). Att använda sig av intervjuer lämpar sig 
väl som metod för att generera data när det kommer till att erhålla detaljerad information genom 
exempelvis öppna frågor. Detta är något som är svårare vid exempelvis enkäter och observationer 
(Oates, 2006).  

Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes för att respondenterna skulle kunna uttrycka sig fritt 
utifrån de frågor som ställdes. På så sätt kunde vi få en utförlig bild över respondenternas 
erfarenheter och åsikter. Semistrukturerade intervjuer innebär att viss flexibilitet finns i intervjun 
och att vi kunde anpassa den efter respondentens svar (Brinkmann & Kvale, 2014). Vi utgick från 
en intervjuguide som vi själva skapade utifrån existerande litteratur och ramverk. Intervjuguiden 
innehöll frågor som täckte ämnesområdet men genom att vi tillämpade semistrukturerade 
intervjuer så kunde vi även lägga till och ta bort frågor utifrån respondentens svar. Utifrån detta 
så kunde respondenterna få tala mer detaljerat och ta upp egna aspekter som de kände var 
relevanta (Brinkmann & Kvale, 2014; Oates, 2006).  

Under intervjuernas gång har vi även ställt frågor som inte har varit med i intervjuguiden och den 
främsta anledningen till detta har varit att öka vår förståelse för respondentens svar och 
resonemang (Oates, 2006). Eftersom studiens syfte har varit att utveckla ett ramverk så har det 
varit viktigt för oss att kunna utforska och få respondentens perspektiv. Det är även därför vi 
valde att tillämpa denna typ av intervju. Brinkmann och Kvale (2014) nämner även 
semistrukturerade intervjuer som en metod som med fördel kan användas för att öka forskarens 
förståelse kring respondenternas tankar och erfarenheter. 

Att bli intervjuad kan upplevas som obekvämt då det finns en ojämn maktbalans mellan 
intervjuaren och den som blir intervjuad. För att respondenterna skulle känna sig bekväma i att 
tala fritt och utveckla sina resonemang så genomfördes intervjuerna på respondenternas 
arbetsplatser i avskilda konferensrum (Oates, 2006).  

4.5 Utformning av de kvalitativa intervjufrågorna 
 
Semistrukturerade intervjuer innebär att vi kunde täcka teman ur det existerande ramverket, men 
även att det fanns utrymme för följdfrågor med chans till fördjupning (Oates, 2006). 
Motiveringen till detta var att studien var av utredande karaktär och för att generera relevant data. 
Genom användandet av semistrukturerade intervjuerna så tillkom det även fler frågor under 
intervjuernas gång. Tre stycken intervjutekniker användes för detta (se kapitel 4.6.1). De 
intervjufrågor som återfinns i bilaga 1 var de frågor som intervjun tog avstamp ifrån och kan 
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beskrivas som den lista av teman som studien skulle avhandla, utrymme fanns även för nya 
teman att skapas (Oates, 2006).  Då studien avsåg att undersöka utvecklares preferenser och vad 
de ansåg vara av relevant karaktär i en PaaS-tjänst så valde vi ofta att nyttja dessa 
intervjutekniker. Detta förhållningssätt ger djupare förståelse för respondenternas svar (Oates, 
2006). 
 
Teman som intervjufrågorna tog avstamp ifrån har identifierats utifrån det existerande ramverket 
Framework for Cloud Usability. Intervjufrågor utformades för att kontrollera temanas relevans 
och validitet. I publikationen av Framework for Cloud Usability tar författarna upp att vissa 
kategorier inom ramverket kan vara relevanta för att utvärdera användbarheten i en servicemodell 
men kan vara mindre lämplig för en annan (NIST, 2015). Dessa moment var avgörande för att ta 
fram intervjufrågor som låg i linje med uppsatsens frågeställning och syfte. Intervjufrågor som 
sedan har legat till grund för att identifiera kunskapsluckor i det existerande ramverket. 
 
För att avgöra vad som kunde ses som luckor i ramverket har vi under utformningen av 
intervjufrågorna reflekterat över vilka svar som kunde genereras. Även under och efter intervjuer 
ställde vi oss själva frågor som: Finns det ett samband i det respondenterna säger? Är de överens 
om att något är bristfälligt? Hur väl kan de motivera sitt resonemang? Vilka 
faktorer/omständigheter ligger bakom deras resonemang? Utifrån dessa frågor anser vi att vi har 
kunnat ta fram empiri som kan vara av värde.  
 
Under processen att utforma våra intervjufrågor så valde vi även att konsultera med handledare 
inom kursen och utvecklare som var insatta inom användbarhet och/eller molntjänster. Syftet med 
konsultationen med handledare var för att bekräfta att vi inte ställde ledande eller felaktiga frågor 
utifrån studiens frågeställning och syfte. Konsultationen med utvecklare utfördes för att 
kontrollera att intervjufrågorna var av relevant karaktär samt om de var tydligt utformade så att 
en möjlig respondent skulle kunna tillskansa sig frågan.  
 

4.6 Tillvägagångssätt 
 
Inledningsvis kontaktades respondenterna och delgavs information om studiens övergripande 
tema; PaaS och molntjänster, ingen mer information lämnades innan intervjuerna. Genom att inte 
låta respondenterna ta del av detaljer kring studien eller dess syfte och frågeställning så minskade 
riskerna med att de kunde förbereda sig inför intervjufrågorna (Oates, 2006). Valet att inte låta 
respondenterna ta del av intervjuguiden eller detaljerad information om den gjorde att de inte 
kunde förbereda sig vilket Oates (2006) menar bidrar till att respondentens svar är dess egna 
perspektiv och tankar i högre grad. 
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4.6.1 Intervjutekniker som nyttjades 
 
Oates (2006) tar upp tre olika intervjutekniker som intervjuare med fördel kan använda för att 
utreda och sammanfatta respondenternas resonemang och erfarenheter. Vi valde att använda oss 
av de tre olika intervjutekniker och kommer nedan förklara dess innebörd och hur vi tillämpade 
dem i våra intervjuer.  
 
Den första intervjutekniken benämner Oates (2006) som Prompts och innebär att intervjuaren 
uppmuntrar personen som intervjuas att berätta mer genom att exempelvis upprepa en fråga, 
repetera de sista orden som intervjuobjektet sa eller bara förbli tyst. Denna teknik användes flitigt 
för att personen som intervjuas skulle vidareutveckla sina svar och skapa en mer utförlig 
tankegång över hur de själva resonerade eller känner, vilket var av vikt för oss. 
 
Den andra intervjutekniken benämns av Oates (2006) som Probes vilket innebär att intervjuaren 
försöker få personen som intervjuas att gå in i en mer detaljerad förklaring. Intervjuaren kan göra 
detta genom att be intervjuobjektet att ge ett exempel i samband med att de ska svara på en fråga. 
Intervjuaren kan även fråga om personen som intervjuas kan förklara en erfarenhet eller ett 
fenomen mer detaljerat Oates (2006). Vi tillämpade Probes när det kom till att få intervjuobjektet 
att ge exempel vilket gav oss insikt i hur personen själv tolkade den fråga vi ställde. 
 
Den tredje intervjutekniken benämns av Oates (2006) som Checks och förklaras som en teknik 
där intervjuaren säkerställer att denne har förstått personen som intervjuas korrekt. Detta bör 
utföras genomgående genom en intervju. Intervjuaren kan utföra Checks genom att summera det 
som personen som intervjuas tidigare har sagt och låta denne dementera och bekräfta (Oates, 
2006). Vi tillämpade Checks för att säkerställa att vi som intervjuaren hade tolkat intervjuobjektet 
korrekt samt att intervjuobjekt förstått oss korrekt. 
 
Samtliga tekniker användes i viss utsträckning för att sammanfatta, utveckla samt kontrollera 
personen som intervjuats tankar vilket i sin tur gett oss ett detaljerat underlag att utgå ifrån i vår 
analys. 
 

4.6.2 Dokumentering 
 
För att dokumentera och transkribera den data vi samlade in från intervjuerna valde vi att 
använda oss av ljudinspelning under intervjuerna. Enligt Oates (2006) är det viktigt för 
intervjuaren att kunna fokusera och vara delaktig i intervjun för att skapa bra samspel  och 
interaktion i samtalet. Detta var faktorer som låg till grund för vårt val av att spela in intervjun. 
Inledningsvis i intervjun så informerades respondenterna om att inspelningarna kommer att hållas 
anonyma samt hanteras konfidentiellt (Se även 4.6.3) (Oates, 2006). Att spela in intervjuerna 
tillåter även för andra forskare att återbesöka och kunna analysera den insamlade datan. Att 
använda inspelningar som dokumenteringsverktyg kan även ses som något negativt. Det finns en 
risk att respondenterna blir nervösa över aspekten att deras svar spelas in vilket gör att de inte 
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känner sig trygga i att utveckla resonemang eller svara på vissa frågor (Oates, 2006). Vi som 
intervjuare vidtog åtgärder i form av att formellt introducera oss och studiens övergripande 
ämnesområde. 
 
 I vår roll som intervjuare var vi trevliga, professionella och försökte upprätthålla ett objektivt 
förhållningssätt till respondenternas svar. Vi gjorde detta i syfte att respondenterna skulle känna 
sig bekväma med att samtala med oss och våga utveckla tankar och resonemang. Vi valde även 
att inte anteckna något under själva intervjuerna så vi istället kunde vara mer närvarande i 
samtalet och fånga upp intressanta resonemang med följdfrågor och dylikt.  
 
 

4.6.3 Forskningsetik 
 

Vid en kvalitativ forskningsintervju så kan etiska problem uppstå på grund av en asymmetrisk 
maktrelation mellan intervjuare och respondenten där forskaren eller intervjuaren är den person 
som har en större maktroll över respondenten (Brinkmann & Kvale, 2014). Vi har i vår intervju 
tagit hänsyn till detta och utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer med syftet att få fram ett etiskt 
bra forskningsresultat. Vetenskapsrådet (2002) har i sina riktlinjer tagit fram det grundläggande 
individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav:  
 

1. Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
 

2. Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 
 

3. Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. 
 

4. Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 
 

Innan intervjuerna påbörjades så informerades respondenterna om studiens syfte och deras roll i 
denna. Vi informerade även respondenterna att deras deltagande i studien är frivilligt och att de 
när som helst har möjlighet att dra sig ur enligt första och andra kravet. Respondenterna hålls 
anonyma genom att inte kopplas till någon möjlig identifierare som namn, ålder eller arbetsplats i 
enlighet med krav tre. Vi valde att benämna respondenterna med siffror 1,2,3,4 och 5 för att 
behålla deras anonymitet men för att samtidigt kunna särskilja dem från varandra. De inspelade 
intervjuerna har enbart varit tillgängliga för författarna av uppsatsen enligt krav fyra. Dessa 
åtgärder har vidtagits för att på ett så bra sätt som möjligt visa etisk hänsyn till respondenterna 
utifrån vetenskapsrådets fyra riktlinjer. 
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4.7 Validitet och reliabilitet  
 
Validitet beskrivs av Brinkmann och Kvale (2014) som styrkan i ett visst påstående. För att 
validitet ska uppnås ska en giltig slutsats korrekt kunna härledas till de premisser som utgör 
slutsatsen. Inom samhällsvetenskaperna kan validitet gälla om en metod undersöker det som den 
utger sig för att undersöka (Brinkmann & Kvale, 2014). Validitet blir således relevant i denna 
studie då det med andra ord innebär att undersöka det som är avsett att undersöka. För att 
säkerställa studiens validitet så framställdes intervjufrågorna ur studiens syfte och frågeställning 
och granskades även tillsammans med en handledare innan intervjuerna ägde rum. Vi valde även 
att konsultera med sakkunniga personer för att säkerställa att det var relevanta frågor som vi 
skulle ställa samt vilken information som var relevant för respondenterna att veta innan 
intervjuerna. Användandet av en analysmodell för att tolka respondenternas svar i en tematisk 
kategorisering kan tillsammans med tidigare nämnda moment bidra till studiens validitet.  
 
Reliabilitet kopplas till de resultat som forskning genererar och hänför sig till det resultatets 
tillförlitlighet och konsistens. Brinkmann och Kvale (2014) förklarar vidare att reliabilitet ofta 
hanteras i relation till att ett resultat ska kunna reproduceras av andra forskare vid en annan 
tidpunkt. Frågan blir därmed om samma resultat kommer att förekomma hos andra forskare som 
utför studien. För att öka studiens reliabilitet har vi utförligt beskrivit hur studien har utförts, 
vilken tidigare litteratur som har legat till grund och vilka metodiska val som har tagits. Det finns 
dock faktorer som respondentens sinnesstämning, stämning mellan respondent och intervjuare, 
förändrade åsikter/erfarenheter och den miljö som intervjun äger rum i som kan vara svåra att 
rekonstruera för andra forskare. Oates (2006) tar upp intervjuaren som en faktor som kan få 
respondenten att svara olika utifrån hur de uppfattar personen. Aspekter som utseende, dialekter 
och ålder spelar bland annat in i formandet av hur respondenten kommer att uppfatta intervjuaren 
(Oates, 2006).  
 

4.8 Analysmetod   
 
För att analysera den data som intervjuerna genererade så tillämpades analysmetoden 
meningskoncentrering. Att analysera utifrån meningskoncentrering beskrivs av Kvale och 
Brinkmann (2014) som en analysmetod där text och meningar analyseras för att sedan 
omformuleras till kortare och mer kärnfulla citat. De omformulerade citaten blev i sin tur 
analyserade för att kunna kategoriseras och delas in i teman för att kunna utröna centrala och 
relevanta teman för studien. Kvale och Brinkmann (2014) menar att denna typ av analys och 
kategorisering underlättar överblick av större mängder kvalitativa data. Meningskoncentrering 
går i sin tur att härleda till fenomenologi och dess fokusering på innebörden av en persons 
livsvärld/erfarenhet. Fenomenologin är i grunden en teori inom filosofin vilket löst beskrivet 
innebär att kunskap förmedlas via erfarenhet av den (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom 
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kvalitativa studier så går således fenomenologin att applicera då den verkar för att förstå sociala 
fenomen utifrån respondenternas egen världsbild och perspektiv, vilket gör den relevant för 
denna studie. 
 
Då studien utgår från en deduktiv forskningsansats så var vissa teman som förekom i studien 
utvecklade utifrån tidigare litteratur, samt ramverket Framework for Cloud Usability. Utöver de 
teman som redan kunde identifieras utifrån litteratur och ramverket så hade vi intervjufrågor som 
var avsedda för att identifiera nya teman som kunde vara av relevant karaktär för studien. Vi 
tillämpande även intervjutekniker (se kapitel 4.6) för att respondenterna skulle berätta mer om 
aspekter som låg utanför tidigare forskning och Framework for Cloud Usability’s omfång. 
Genom tidigare forskning, semistrukturerade intervjuer och tillämpning av intervjutekniker så 
fanns en solid grund för att kunna identifiera kunskapsluckor samt utvecklingsområden inom det 
existerande ramverket Framework for Cloud Usability. 
  
Inledningsvis så transkriberades data från intervjuerna för att sedan läsas igenom tills vi ansåg att 
vi hade en tydlig förståelse för dess innehåll. Vi tittade sedan på de citat som var relevanta för att 
besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Utifrån dessa citat kunde återkommande tankar av 
värde identifieras och kategoriseras in i teman. Inför kategoriseringen av citat till teman så valde 
vi inledningsvis att individuellt kategorisera citaten för att inte påverka varandras tolkningar. Vi 
valde sedan att jämföra, diskutera och motivera våra egna resonemang vid när vi den 
gemensamma analysmodellen togs fram.  
  
För att säkerställa att temana låg i parallellitet med uppsatsens syfte och frågeställning så 
granskades och jämfördes de teman som hade valts ut för att se om kritiska delar hade missats 
eller om teman av irrelevant karaktär förekom. För exempel på meningskoncentrering, se bilaga 
2. Vi valde att använda oss av denna analysmetod för att gå igenom insamlad data, identifiera och 
välja ut relevant data i syfte att generera relevant empiri som skulle besvara uppsatsens syfte och 
frågeställning. 
 
För att upprätthålla objektivitet i analys av resultat tog vi som författare av uppsatsen an oss en 
roll som neutrala och objektiva. Oates (2006) beskriver detta förhållningssätt som den oberoende 
observeraren där empiri som presenteras ska analyseras utan forskarens personliga värderingar 
och övertygelser. 
 

4.9 Metodkritik 
Vi har identifierat ett antal faktorer som kan påverka studiens resultat och dessa presenteras i 
detta kapitel. 
 

- Antal intervjuade respondenter  
Då antalet intervjuade respondenter endast är fem stycken så identifierar vi att det kan vara svårt 
att generalisera och dra slutsatser ur ett sådant urval. Vid vidare forskning inom ämnesområdet 



24 
 

kan ett större urval av respondenter med fördel användas anser vi. Att tillämpa en kvantitativ 
datainsamlingsmetod kan även ge statiska underlag för att dra mer allmängiltiga slutsatser.  
 

- Kvalitativ intervju 
En nackdel som vi identifierat med intervjuer är att de är en teknik som kan anses som subjektiv i 
hur den utformas. Utifrån de förberedelser som gjordes så insåg vi även att vi saknade erfarenhet 
av att genomföra intervjuer. Vi märkte exempelvis att vissa av de intervjufrågor kunde 
formuleras på lite olika sätt när vi ställde dem. Detta blev en aspekt som vi tänkte på under de 
kvarvarande intervjuerna i syfte att intervjufrågor skulle presenteras på ett enhetligt sätt för 
respondenterna. Vi uppmärksammade även under transkriberingen av data att vår avsaknad av 
erfarenhet som intervjuare ledde till att vi inte alltid ställde följdfrågor som kunde vara av 
intresse.  
 
Kritik mot kvalitativa intervjuer kan även vara hur intervjufrågorna blir ställda, det finns en risk 
för missförstånd och otydlighet när frågorna ställs varpå respondenternas svar kan bli felaktiga 
eller att de inte kan svara på frågan alls (Oates, 2006). Det kan även vara svårt att uppnå 
reliabilitet då forskaren och kontexten som intervjun förekommer i kan vara svår att återskapa 
vilket gör att studiens objektivitet kan bli svår att uppnå (Oates, 2006). 
 

- Respondenternas erfarenhet 
Respondenternas erfarenheter kring molntjänster kan även påverka studiens resultat. Vi 
intervjuade respondenter med erfarenhet som sträcker sig från ett år till över fem över vilket kan 
göra att respondenternas erfarenheter kan skilja sig en del från varandra. Om exempelvis en 
respondents kunskap är undermålig när det kommer till en viss aspekt av PaaS-tjänster kan 
studiens resultat bli mindre trovärdigt i vissa avseenden. Vi har inför studien försökt att motverka 
detta genom att intervjua utvecklare med minst ett års erfarenhet. Vi vill även lyfta att de 
respondenterna som vi har intervjuat kan erhålla åsikter som inte delas av andra utvecklare som 
arbetar i molntjänster. Det blir relevant att kritisera om den empiri som respondenterna genererar 
kan ligga till grund för framtagandet av ett ramverk. Bara för att respondenterna har besvarat 
intervjufrågorna så finns fortfarande en risk att de inte har förstått dem, trots användandet av 
intervjutekniker för att motverka detta. Det är även svårt för oss som intervjuare att säkerställa att 
respondenterna helt har förstått en fråga då utrymme för feltolkningar alltid kan ses som existera i 
viss uträckning. 
 

- Analysmetod 
Att vi använder oss av en kvalitativ analysmetod kan enligt Oates (2006) även kritiseras då det 
saknas de mer strukturerade processerna som återfinns i exempelvis en analys av kvantitativ 
analys. Användningen av kvalitativa analysmetoder är mer subjektiv och förlitar sig på att 
författarna som analyserar har en kritisk förmåga att sålla den data som finns. Det finns en risk att 
teman som förekommer annars missas. Aspekten med objektivitet tas upp i kapitel 4.7 och blir 
även relevant att ta upp under analysmetod. Analysmetoden kan även brista då avsaknad av 
reliabilitet kan förekomma. Oates (2006) menar att denna avsaknad av reliabilitet kan bero på att 
forskaren inte upprätthåller rollen som opartisk och neutral under analysarbetet. Konsekvensen 
kan bli att analysen blir färgad av en forskarens egna tankar. 
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- Tidigare forskning 

 
Då vår studie grundar sig i ett relativt nytt fenom som PaaS är så finns det inte mycket forskning 
att tillgå och ännu mindre som är av faktisk betydelse för studiens syfte. Som Linthicum (2017) 
skriver så är PaaS det område inom molntjänster som är minst utforskat och således saknas en 
tillräcklig definition av PaaS då det är en så ny del inom molntjänster. Det har lett till att vi måste 
ta i beaktning när en viss studie är publicerad i avseende för hur vi tänkt använda innehållet. 
Därför delade vi upp tidigare forskning gällande PaaS efter, PaaS framväxt och varför PaaS. PaaS 
framväxt använder sig av källor från 2012 medan kapitlet om varför PaaS använder sig av källor 
från 2015 och senare. Då vi velat nå ett så bra forskningsresultat som möjligt har vi även sorterat 
vår sökning efter forskning som är vetenskapligt granskade vilket lämnade oss med ännu färre 
resultat. 
 
Majoriteten av den forskning som har bedrivits inom molntjänster har fokuserat på de tekniska 
aspekterna snarare än användaren. NIST (2015) skriver att den snabba utvecklingen av 
molntjänster har drivits framåt av tekniska framsteg och starka behov från näringslivet, vilket har 
gjort att behoven hos användare har hamnat efter. När det kommer till utvärdering av 
användbarhet inom PaaS så fanns där nästan ingen forskning alls. Som NIST (2015) tar upp så är 
användbarhet en viktig aspekt vid utvärdering av olika molntjänster, precis som det är vid 
utvärderingar av andra IT-system. Ett ramverk för att utvärdera användbarhet inom specifikt PaaS 
var inget vi kunde finna och såg därmed en möjlighet att lägga grunden för ett sådant. 
 
Vår tidigare forskning kan således ses som tunn i den bemärkelsen att vi enbart använder oss av 
tio vetenskapliga artiklar. Vi anser däremot att vår tidigare forskning ändå fyller sitt syfte för 
studien då vi har gjort noggranna eftersökningar i flera databaser och presenterat de resultat som 
har funnits och som har varit av relevans för vår studie. I ett försök att väga upp för detta utgick 
vi från den litteratur vi hittade och tog fram en utförlig intervjuguide.  
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5. Resultat och analys 
Kapitlet består av flera underkapitel/teman som utgörs av kategorier från Framework for Cloud 
Usability från figur 2 i kapitel 3.2 men även teman som identifierats från intervjuerna.  
 
Vi kommer i detta kapitel att redovisa den empiri som vi finner relevant utifrån respondenternas 
svar i intervjuerna. Analysen kommer att behandla de centrala teman som finns i Framework for 
Cloud Usability. Utifrån resultatet av intervjuerna avser vi att motivera förändringar i det nya 
ramverk som vi avser att presentera. Den empiri som kommer att framkomma i detta kapitel 
kommer att ligga till grund för den diskussion och slutsats som förhoppningsvis kommer att 
mynna ut i ett nytt ramverk med nya infallsvinklar. 
 

5.1 Teman ur Framework for Cloud Usability 

5.1.1 Duglighet (Capable) 

Resultatet visar att samtliga respondenterna är överens om att det är väldigt viktigt att 
molntjänsten håller sig uppdaterad med den senaste teknologin. Även om man inte nödvändigtvis 
använder sig av den allra senaste teknologin varje gång man utvecklar så bör möjligheten att 
använda sig av den senaste teknologin finnas anser respondenterna. Stöd för den senaste 
teknologin är viktigt för utvecklarna, dels för att möta kundens krav men också för att ge 
utvecklarna möjligheten till innovation. Faktorer så som säkerhet, kostnad och tid togs även upp 
som relevant av en respondent som även beskrev hur en väl uppdaterat PaaS-tjänst kan spara in 
tid för dem och i sin tur kostnader genom kortare utvecklingstider. Respondent 4 förklarar: 

[...]”Ja, det är viktigt ur flera aspekter som prestanda, säkerhet, kostnad, tid mm. Ibland 
kan det var bättre att använda en äldre teknologi om man använder flera program så 
kanske det ena inte stödjer det andra, men man borde väl alltid ha bland de senaste 
teknologierna.” (Respondent 4) 

När det kommer till frågan om möjligheten att utveckla från olika enheter är det inget som 
värderas av respondenterna. Utvecklarna arbetar idag från datorer då och de ser inte utveckling 
från andra enheter som något som är eller kommer bli av intresse. Respondent 1 och 3 anser dock 
att enheter som Ipads och mobiltelefoner som något som används och är hjälpfullt vid drift av 
system. 

“Vi utvecklar ju inte i mobiler eller ipads, men ibland har vi behövt göra mindre och 
akuta ändringar från mobilen vilket är viktigt att kunna göra.” (Respondent 3) 

Respondent fem såg det däremot inte som helt meningslöst utan sa följande “På sätt o vis skulle 
det kunna vara bra att utveckla från exempelvis en ipad eftersom det är väldigt aktuellt att 
utveckla till dessa plattformar men för mig är det inte så viktigt”. Däremot tycker samtliga 
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respondenter att det är viktigt att kunna nå vissa tjänster i plattformen från exempelvis mobilen, 
respondent 3 säger: 
 

 ”Det är bra att ha på mobilen exempelvis analytiska verktyg för att kunna se vad som 
händer i backend.”[...]”Men det är inte nödvändigt att alla tjänster finns där eftersom 
man vanligtvis inte skulle deploya något från exempelvis en mobil. Det är mera för drift 
och förvaltning än utveckling.” (Respondent 3) 

Möjligheten att specificera exakt vilken hårdvara och mjukvara som ska användas bedöms som 
viktigt av samtliga respondenter. Trots att utvecklarna sällan behöver specificera exakta 
specifikationer då PaaS oftast sköter det automatiskt utifrån förväntad kapacitet. Respondent två 
förklarar: 

[...]”Det är viktigt, fast ibland rör man inte på de man får, det är sällan vi gör det för det 
sker automatiskt i tjänsten”(Respondent 2) 

Respondent fyra menar att det blir viktigt med valmöjligheter utifrån personliga preferenser men 
också vad kunden ställer för krav. 

”Ja, det är viktigt, vissa vill ha linux server eller vissa vill ha windows det har med 
policys som företag har osv, samt egna preferenser vad man tycker bäst om att jobba i.” 
(Respondent 4) 

 
Molnfunktionalitet som skalbarhet, flexibilitet och elasticitet bedöms vara av kritiskt värde för 
användbarhet inom molntjänster av samtliga respondenter. Denna molnfunktionalitet gör 
molntjänster väldigt effektiva i det avseendet att det spar utvecklarna tid och pengar då 
molnleverantörerna endast tar betalt för vad som faktiskt används. Utan skalbarhet, flexibilitet 
och elasticitet försvinner de karaktäriska fördelarna med en molntjänst (NIST, 2015). Respondent 
4 beskriver sin erfarenhet om molnfunktionalitet och tar upp även kostnadseffektivitet som 
följande: 
 

[...]”Det är jätteviktigt för att spara in pengar, dra ner på miljöpåverkan osv. Man ska 
även kunna förstå och anpassa det själv. Tjänsten ska kunna skala  upp på en dag med 
högt tryck som exempelvis Black Friday men även skala ner för att anpassa sig till en 
vanlig dag för att vara kostnadseffektivt.” (Respondent 4) 

 

5.1.2 Personligt (Personal) 

I Framework for Cloud Usability beskrivs tillgänglighet mer ur perspektivet för slutanvändare 
där det finns en större mängd människor med olika egenskaper och kapaciteter (NIST, 2015). 
Respondent två uttryckte sig om tillgänglighet för dem som utvecklare som följande :[...]”Det 
har jag aldrig tänkt på.” och menade på att den var en aspekt som de inte har reflekterat över. 
Resultatet visade på att respondenterna inte hade funderat över tillgänglighet i PaaS. Respondent 
5 påpekar dock att det är bra om PaaS är anpassat för färgblinda, respondent 5 förklarar: 
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“färgblindhet är ju ganska vanligt och därför är det ju viktigt att det finns stöd för det”. Att det 
skulle finnas något annat typ av stöd för andra funktionsnedsättningar är inget som våra 
respondenter hört talas om varken från kollegor eller PaaS molnleverantörerna.  

Vikten av att ha möjligheten att göra sin utvecklingsmiljö personlig är inget som våra 
respondenter var överens om. Möjligheten att lägga in favoriter var uppskattat och även viktigt 
för respondent fyra ”Man kan lägga till favoriter och så vidare det är ju viktigt ändå, det sparar 
ett antal knapptryck.”. Anledningen till att man många gånger vill kunna lägga in sina favoriter 
är för att PaaS kan tillhandahålla många fler tjänster än de man faktiskt använder, respondent tre 
“på aws har man kanske 60 tjänster medans vi nog bara använder oss av 5 beroende på vilken 
produkt man utvecklar.” NIST (2015) tar upp konfigurerbarhet i det avseendet att organisationer 
kan välja att gå efter ett standardiserat gränssnitt för underlätta för användare. Respondenterna 
ansåg i sin yrkesroll att de behöver en viss konfigurerbarhet för att enklare kunna strukturera 
bland de tjänster som finns. Respondent 2 förklarar: 

[...]”Det kan vara skönt att flytta om tjänster, exempelvis lägga dom tjänster jag 
 använder mest på framsidan.”[...] (Respondent 2) 

 
NIST (2015) beskriver hur en användare ska kunna deklarera policys över hur data ska lagras och 
kunna användas. Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt med ägandeskap över den 
data som hanteras och exemplifierar detta genom att ta upp att även var data lagras är av vikt. Det 
kan vara krav från kund eller exempelvis personuppgiftslagar som kräver lagring inom ett lands 
gränser. Respondent 1 säger följande: 
 

“Det är väldigt viktigt att vi äger den data som vi lagrar. Det finns även väldigt mycket 
regler kring just lagring av data”[...]”Exempelvis lagrade vi data på Irland förut när vi 
använde oss av AWS vilket tvingade oss att byta till Azure eftersom det kom ett krav att 
data från svenskar ska lagras i Sverige.” (Respondent 1) 

 
Respondenterna beskriver även värdet av att kunna deklarera policys för data. Respondent 4 
säger följande ”Vi hjälper ju företag många gånger migrera till molnet och företagen kanske inte 
vill att vi ska kunna ta del av deras data utan den ska kunna migreras på ett säkert sätt”. Med 
säkert så menar respondenten att data exempelvis måste krypteras för att skydda den både från 
utvecklaren som genomför migreringen samt andra obehöriga. Krav från företag kan enligt 
respondenterna komma att ändras vilket således gör det viktigt att det finns stöd för att ändra 
policys gällande data och dess tillgång samt lagring inom PaaS-tjänsten.   
 
Om det är viktigt att ha kontroll över de funktioner som finns att tillgå samt de funktioner som 
utvecklare själva skapar så anser våra utvecklare att det är en viktig aspekt. Det är ingen fråga 
som leder till vidare diskussion utan genererar snabba koncisa svar, respondent 2 säger: ”Det är 
viktigt, som sagt mer kontroll är alltid en bonus.” 
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5.1.3 Pålitlighet (Reliable) 
 
Samtliga respondenter anser att tillgänglighet till PaaS-tjänsten är av största vikt och i 
Framework for Cloud Usability anser dem att molntjänster bör ha en upptid på 99-100% (NIST, 
2015). Respondenterna visar upp ett stort förtroende för sina molnleverantörer. Respondent 2 
säger följande:  
 

”Det är viktigt, men sanningen är också att man sällan drabbas av downtime eftersom det 
finns så mycket resurser.”[...]”Inom molntjänster är det lite av en självklarhet det är 
inget man tänker på eller bekymrar sig för eftersom dessa resurser är oändliga.” 
(Respondent 2) 
 

Ligger hela molntjänsten nere så påverkar det inte bara utvecklare som arbetar i PaaS utan även 
slutkonsumenter som då inte kan använda sina applikationer. Respondent 5 problematiserar även 
en nackdel  med att vara bunden till molnleverantör och vad det kan innebära för tillgängligheten 
och säger:  
 

”Ligger vår PaaS-tjänst nere så ligger även vår produkt nere, vi har ingen backup någon 
annanstans heller så vi är helt beroende av att tjänsten hela tiden ligger uppe.” 
(Respondent 5) 

 
Gällande PaaS responsivitet så svarade respondenterna lite olika. Enligt respondent 5 så är det 
inte högst nödvändigt“Att plattformen fungerar snabbt för mig är väl mer av bekvämlighetsskäl 
men inget jag ser som högst nödvändigt”. Respondent 5 motiverar det genom att säga att det är 
inte så viktigt  att det går fort att pusha kod till molnet, det är viktigare att deras applikationer 
fungerar snabbt för deras kunder. Sedan kan ju diskuteras exakt hur lång tid som är rimligt att 
något ska ta menar respondent fem och tre.  
Respondent 1, 2 och 4 anser istället att responsivitet är av mer värde än vad respondent 3 och 5 
när de utvecklar. De anser att NISTS (2015) definition av responsivitet där prestanda och 
responstider värderas högt inte går att applicera i deras roll som utvecklare utan att den 
definitionen är mer av vad en slutanvändare förväntar sig. Istället anser respondent 1, 2 och 4 att 
den responsivitet som de kräver är av lägre grad då de funktioner som de använder sig av tar 
längre tid att sätt upp från molnleverantörens sida. Respondent 4 säger: 
 

[...]”Det ska vara responsivt, det ska gå snabbt sen beror det lite på vad man gör, slänger 
man upp en VM så tar det ju tid. ” (Respondent 4) 

 
När det kommer till vikten av att plattformen ska vara konsekvent oberoende av operativsystem 
så är det något alla våra respondenter finner smidigt och som kan förväntas av molnleverantören. 
Respondent 4 säger: 

 
”Ja nu används ju exempelvis AWS PaaS i webbläsaren och där tycker jag det ska vara 
exakt samma oavsett OS. Byter jag från att jobba i windows till linux så ska det vara 
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samma, jag ska då inte behöva bli nybörjare på nytt eftersom det ser annorlunda ut. Det 
ska vara konsekvent oberoende av OS.” (Respondent 4) 
 

Respondent 3 håller med om att funktionaliteten ska vara konsekvent oberoende av 
operativsystem men tar även upp dokumentation som en ny aspekt som hen anser som värdefullt. 
Respondent 3 förklarar:  
 

”Det är viktigt, vilket OS man jobbar utifrån ska inte spela roll men det faller samtidigt 
under dokumentation, finns dokumentation så finns inget problem.”[...]”Vi prioriterar att 
plattformen ska fungera i alla olika OS.” (Respondent 3) 

Kring frågan om transparens när det kommer till information kring molntjänsten och eventuella 
datacenter så är det något våra respondenter finner viktigt. Enligt Framework for Cloud Usability 
är det viktigt att det finns en transparens mellan konsumenten av molntjänsten och 
molnleverantören för att bygga förtroende (NIST, 2015). Respondent 1 säger följande om vikten 
av att molnleverantörer ger ut information kring kommande förändringar i molntjänsten:  

”Det är ganska viktigt ifall molnleverantörer skulle göra någon större ändring på en 
tjänst som vi använder oss av i plattformen så kan det ju påverka ett projekt eller en 
befintligt app. Det skulle kunna förstöra hela flödet.” (Respondent 1) 

Respondent 5 nämner följande om konsekvenserna ifall man inte håller sig uppdaterad med nya 
uppdateringar av tjänster/miljön: 

“Det finns exempelvis ett  tillfälle då vi gjorde något i vår pipeline som gjorde att alla 
våra miljöer i denna pipeline kraschade, hade vi haft koll på den nya förändring som 
kommit så hade vi vetat direkt vad som var fel och kunnat åtgärda det. Istället ägnade vi 
nu nästan en vecka åt att felsöka problemet.” (Respondent 5) 

Transparens sträcker sig även till utvecklares insyn i molnleverantörens datacenter enligt 
Framework for Cloud Usability och innebär att utvecklare ska ha en viss insyn i 
molnleverantörens verksamhet (NIST, 2015). Transparens kring molnleverantörens datacenter 
tycker alla våra respondenter är viktigt i viss mån, exempelvis ifall nya datacenter byggs upp i 
antingen Sverige eller världen. Respondent 4 säger följande om hur transparens har gett hen ökat 
förtroende när det kommer till molntjänstens säkerhet och tillgänglighet: 

“De placerar sina datacenter i småstäder och nära elcentraler så dom först har tillgång 
till elen som skickas ut i staden. De har flera stycken välplacerade center i olika städer 
för att skydda ifall något center skulle gå ner så skickas datan över till ett av de andra 
istället.” (Respondent 4) 

 



31 
 

 

5.1.4 Värde (Valuable) 
 
Framework for Cloud Usability definierar värde med faktorer som sparande, 
användartillfredsställelse och nytta (NIST, 2015). Studiens resultat visar att samtliga 
respondenter är överens om att PaaS-tjänster tillför ett stort värde för deras verksamhet. De 
uttrycker alla att det inte skulle gå att jobba på det sättet som de gör eller bedriva den typ av 
verksamhet som de gör om det inte vore för PaaS-tjänster. Enligt respondent 4 hade det krävts 
mer anställda och större investeringar i hård- och mjukvara om de inte hade arbetat i 
molntjänster. Respondent 4 säger: 
  

[...]”Molntjänster har möjliggjort vår affärside i och med skalbarhet etc. Skapar vi en 
server är det bara några knapptryck så har vi en server redo.”[...]”Vi hade behövt 
mycket mer personal för att sköta hela den biten med servrar och datakraft också i såna 
fall”(Respondent 4) 

 
Respondent 5 menar också att molntjänster skapar möjligheter som inte vore genomförbara utan 
molntjänster.  
 

[...]”Det är inte möjligt för oss att erbjuda det som Azure erbjuder, vi skulle behöva 
mycket mer personal och resurser. Dessa tjänster är alltså av yttersta vikt för att vi ska 
kunna genomföra vårt arbete till kunden.” (Respondent 5) 

 
Resultatet från respondenterna visar att PaaS tillför både ekonomiskt värde och värde i form av 
möjligheter som annars inte hade funnits. PaaS-tjänsten ska vara utformad för att underlätta och 
förenkla utvecklingsprocessen så att kostnader för företaget minskar. Respondent 1 säger 
följande:  
 

“Det ger mer tid för att ägna sig befintliga projekt, utvecklare får va utvecklare och 
slipper vara tekniker.”[...]Att vi själva konfigurerar en server från scratch händer inte, 
man väljer i aws vad man vill för server/databas.”[...] (Respondent 1) 

 
De tycker även alla att det är skönt att vara nöjd med hur plattformen man väljer att jobba i är 
utformad. Respondent 5 talade även om att en tjänst även kan växa i ens ögon ju mer man 
använder den:  
 

”Jo men man vill ju vara nöjd med det verktyg/tjänst man använder, jag föredrog aws 
före azure förut men allt eftersom jag jobbat i azure så har jag kommit att gilla den bättre. AWS 
hade ett väldigt enkelt gränssnitt därför gillade jag den till o börja med.” (Respondent 5) 
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5.1.5 Säkert (Secure) 

Kategorin säkerhet är något som samtliga respondenter tycker är väldigt viktigt. Resultatet från 
intervjuerna visar att respondenterna har hög tillit när det kommer till säkerhet hos 
molnleverantörerna. Denna tillit bygger på molntjänsters säkerhetscertifieringar och att vissa 
respondenter t.ex. fått besöka datacenter och blivit informerade om vilka åtgärder som 
molnleverantörerna tar för att all data ska vara så säker som möjligt. Dessa faktorer anger 
respondenterna vara av bidragande karaktär till att skapa en känsla av att molntjänsten och data 
hanteras säkert av molnleverantören. Respondent två belyser att de säkerhetskrav som ställs från 
exempelvis kunder och lagar vore svåra att uppnå utan PaaS-tjänsten. Respondent 2 förklarar:  

[...]”Det tycker jag. Som sagt för att uppnå samma säkerhetsnivå som dom har så skulle 
det krävas väldigt mycket av oss, Det finns olika certifikations nivåer som molnen kan 
uppfylla.”[...]”Det finns inget som vi skulle kunna göra bättre än dom gör det.” 
(Respondent 2) 

Respondent 3 påpekar vikten av molntjänsters skydd mot intrång och disruptiva attacker. 
Respondent 3 menar även att mycket ansvar ligger hos utvecklaren att använda de tjänster som 
erbjuds för att skapa säkerhet. Respondent 3 säger:  

  
[...]”Det är såklart viktigt att det finns skydd mot virus osv, det sköts hos 
molnleverantören, som utvecklare är man ansvarig för att använda de tjänster som 
molnleverantören tillhandahåller på rätt sätt. Dom sköter de bra o utvecklar sin säkerhet 
ständigt, det märks att dom lägger mycket tid på det.” (Respondent 3) 

 
Respondent 2, 3 och 4 tar upp identitetshantering och användarroller som viktigt i en PaaS-tjänst 
då tillgång till data behöver begränsas för vissa användarroller. Framework for Cloud Usability 
tar upp användarroller med olika nivåer av tillgång som vital för att utvecklare inte ska kunna 
läsa, ändra eller ta bort viss data (NIST, 2015). Respondent 4 lägger tyngd på roller och dess 
användningsområden inom molntjänster:  
 

[...]”Det är jätteviktigt att PaaS tjänsten är säker, det görs med roller etc. Vår vd har ett 
konto som han inte använt på flera månader så han har inte tillgång till något nu av 
säkerhetsskäl. Sen har vi super-användare också men då är det den personen inom 
företaget som absolut kan mest som är det.” (Respondent 4) 
 

Respondent 3 tog upp användarroller som viktigt främst vid arbete i större team där det arbetar 
fler utvecklare tillsammans. Med flera användarroller med olika nivåer av åtkomst till kod så 
menar respondent tre att fel och extra kostnader kan enklare kan undvikas. Respondent 3 
förklarar: 
 

”Roller är viktigt, vem har åtkomst, vilka tjänster kan man använda och vilken data får 
den ha tillgång till. Vi hade exempelvis en incident där en utvecklare råkade commita en 
ändring produktionsdatabas vilket tog nästan två arbetsdagar att korrigera. Händelser 
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som dessa är viktiga att undvika då det kostar oss tid och pengar att åtgärda.” 
(Respondent 3) 

 
Respondent 1, 2 och 5 tar även upp att tillit som en aspekt som bidrar till att de anser att 
säkerheten är hög inom molntjänsten. Förtroende för molntjänsten var högre om det var en 
etablerad och renommerad verksamhet som tillhandahöll tjänsten.  Denna faktor tas även upp 
under kapitel 5.3 när respondenterna talar om pålitlighet. Respondent 5 förklarar. 
 

[...]”Ja det känns tryggt eftersom Microsoft nu då som hanterar datan är ett välkänt 
företag man har förtroende för dom när det gäller datasäkerhet.”[...]”Finns inget konkret 
exempel jag har på ifall jag någon gång skulle uppfattat säkerhetsbrister i hanteringen av 
data från Microsoft.” (Respondent 5) 
 

5.2 Andra identifierade teman 
I detta kapitel presenteras nya teman/kategorier som har identifierats utifrån respondenternas 
svar. Dessa teman innefattas inte i ramverket Framework for Cloud Usability av NIST utan är 
nya teman/kategorier som identifierats. 
 

5.2.1 Dokumentation 
 
Vid frågan om vad respondenterna ansåg bidra mest till användbarhet så ansåg fyra av fem 
respondenter att dokumentation var den aspekt som var viktigast för dem i deras roll som 
utvecklare. Med dokumentation så menar respondenterna att det finns information om hur olika 
tjänster och funktioner inom plattformen kan användas. Dokumentationen ligger till grund för att 
utvecklare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Respondent 4 säger: 
 

[...]”Dokumentationen är nog viktigast, för utan den skulle jag bara sitta i blindo och inte 
veta hur jag gör något.” (Respondent 4) 
 
Detta påpekas här även av respondent 2 som även tar upp tidsfaktorn. Utifrån respondenternas 
svar kan man tydligt se hur dokumentation blir viktigt ifrån ett användbarhetsperspektiv. 
Användbarhet går ut på att användaren ska kunna bruka en produkt på ett ändamålsenligt, 
effektivt och för användaren tillfredsställande sätt. Dokumentation underlättar användandet och 
kortare ner på utvecklingstiden vilket i sin tur leder till lägre kostnader. Respondent 2 tar upp ett 
exempel med två olika molntjänsterna där brist på utförlig och begriplig dokumentation leder till 
frustration och att utveckling tar längre tid än vad det egentligen behöver:  
 

”Dokumentationen är viktig som exempelvis se hur man använder en tjänst så att allt blir 
så enkelt och snabbt som möjligt.”[...]”Det finns bra i AWS men inte alltid i Azure, det är 
jobbigt och tar tid.”[...] (Respondent 2) 
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5.2.2 Migrering mellan molntjänster 
 
Resultatet visar att respondenterna är av olika åsikter när det kommer till om  PaaS blir mer 
användbart om stöd för migrering mellan molnleverantörer finns. Respondent 1, 2 och 3 uttrycker 
sig liknande och menar att det är en process som sällan sker och därför tittar dem inte på sådan 
funktionalitet vid val av PaaS-tjänst. Respondent 4 och 5 anser att möjlighet att kunna migrera är 
av ett visst värde då de har stött på projekt när det har krävts. Respondent 5 förklarar: 
 

[...]”Vi har haft ett liknande problem då vi började med AWS i utvecklingen av ett projekt 
åt kund, men kund krävde sedan Azure och jag tror det tog 2 månader att 
migrera.”[...]”Vi gick ju ändå miste om 2 månaders arbete eftersom migreringen tog så 
lång tid så det kan nog ses som viktig att molnleverantören erbjuder en enkel migrering 
till andra plattformar.” (Respondent 5) 

 
Möjligheten att kunna migrera mellan molntjänster blir användbar utifrån en tidsaspekt då det är 
en process som kräver extra arbete för att genomföra. Vilket även har ekonomiska påföljder. 
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6. Diskussion, slutsats och forskningsbidrag 
Kapitlet diskuterar studiens resultat och analys för att slutsatser sedan ska kunna dras för att 
besvara studiens forskningsfrågor. Slutligen presenteras studiens forskningsbidrag och förslag 
inför vidare forskning.  

6.1 Diskussion 
 
Resultatet av analysen visar att det existerande ramverket Framework for Cloud Usability delvis 
går att applicera för att utvärdera PaaS-tjänster. Ramverket i sin helhet kan ses som för generellt 
för att specifikt kunna appliceras mot servicemodellen PaaS och analysen av resultatet visar på 
brister i ramverket. När ramverket appliceras specifikt mot PaaS för att utvärdera användbarhet så 
finns det ett antal underkategorier i ramverket som delvis eller helt saknar relevans. Vi har även 
identifierat nya teman/kategorier som utvecklare bedömer kritiskt för att kunna utvärdera 
användbarhet av PaaS. 
 
Kategorin Duglighet är en tydligt kritisk del av användbarhet inom molntjänster. Det spelar 
ingen roll vilken typ av tjänst man använder. Resultatet visar trots detta att man kan ifrågasätta 
underkategorin Enhets relevans när man förhåller sig till ett utvecklarperspektiv. Enligt våra 
respondenter är det svårt att se hur det är eller ska bli relevant att utveckla från några andra 
enheter än datorer. En respondent visar intresse för att kunna tänka sig att utveckla ifrån Ipad men 
övriga ställer sig skeptiska. Samtidigt så är samtliga överens om att vid förvaltning och drift av 
färdigställda molnapplikationer så är det bra att kunna nå molntjänsten från andra enheter. 
Huruvida underkategorin är relevant för utvärdering av PaaS ur ett utvecklarperspektiv blir då en 
fråga om var man drar gränsen mellan utvecklare och förvaltare. Många gånger så är rollen som 
utvecklare innefattande av olika sorters förvaltning och drift, speciellt inom mindre företag som 
många av våra respondenter jobbar på. Därför ser vi fortfarande underkategori Enhet som 
relevant för utvärdering av PaaS. 
 
Inom kategorin Personlighet så fann vi det intressant att ingen av våra respondenter tänkt på 
tillgänglighet som det beskrivs i Framework for Cloud Usability. Detta leder oss till slutsatsen att 
tillgänglighet inte är något som prioriteras ur ett utvecklarperspektiv. Möjligheten finns här att 
vårt urval av respondenter är för snävt då inga av respondenterna eller deras kollegor har 
funktionsnedsättningar. Ett mer troligt scenario är att det är ytterst ovanligt med allvarliga 
funktionsnedsättningar hos utvecklare då det skulle göra jobbet mycket svårt att utföra. 
Underkategorin kan istället ses som riktad mot SaaS-tjänster där slutanvändarna består av en 
bredare population. Vi anser därför att den inte är av relevans i ett ramverk för att utvärdera 
PaaS-tjänster. Underkategorin Identitetshantering är i ramverket uppdelat i två delar bestående 
av tillgång och tillstånd vi tror att vi med fördel kan slå ihop dessa underkategorier och placera 
den under säkerhet. Identitetshantering(tillgång) anser vi att den som beskriven i Framework 
for Cloud Usability är för diffus. Detta tycks också verifieras av våra respondenter då dem vid 
frågor om identitetshantering tolkar det som en säkerhetsfråga. Resten av kategorin bedömer vi 
som användbart vid utvärdering av PaaS för utvecklare. 
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Kategorin Pålitlighet erhålls oförändrad. Samtliga underkategorier är kritiska för användbarheten 
inom molntjänster och därmed även PaaS. Pålitlighet i sig är en fundamental pelare och det är 
mycket på grund av den höjda pålitligheten som molntjänster haft en så stark framväxt. Idag är 
teknologin så pass bra att våra respondenter så gott som tar för givet att molntjänsterna ligger 
uppe 100%.  
 
Vi anser att kategorin Värde är viktig för att utvärdera PaaS. Framework for Cloud Usability tar 
upp värde ur fler perspektiv än ekonomiskt.  Underkategorierna besparingar, 
användartillfredsställelse och nytta täcker ett flertal aspekter inom värde och vi ser inget som 
saknas.  
 
Kategorin Säkerhet är viktig för inom molntjänster och är även en viktig aspekt när man endast 
riktar sig mot PaaS. Flera av respondenterna tog upp säkerhet som en aspekt som var nära kopplat 
till hur en användare tillämpar och nyttjar en tjänst. Användaren själv pekas ut som den största 
säkerhetsbristen.  Det gick således att se att mycket ansvar ligger på utvecklaren själv när det 
gäller säkerheten i molntjänster. Eftersom det är en aspekt som pekar mer på utvecklaren än på 
PaaS så kunde vi inte identifiera ett behov för modifiering av denna kategori och dess 
underkategorier. Något vi fann intressant är hur pass relevant underkategorin Tillit visar sig vara. 
Det står sig inte som självklart hur tillit har att göra med säkerhet men i realiteten så är användare 
av molntjänster inte medvetna om säkerhetsåtgärder och mycket baseras just på tillit till 
molnleverantörerna.  
 
Utifrån resultatet så fann vi att det viktigaste för våra respondenter när det gäller användbarhet 
var att det fanns utförlig och lättanvänd dokumentation. Detta är något som vi bedömer ligga 
utanför ramarna från Framework for Cloud Usability. Vi ser detta som en mycket allvarlig brist i 
Framework for Cloud Usability baserat på att 4 av 5 respondenter bedömde det som det absolut 
viktigaste för PaaS användbarhet. Detta visar tydligt hur ett ramverk inriktat på flera sorters 
tjänster kan missa kritiska faktorer på grund av att man har ett för brett perspektiv. 
Dokumentationen behöver vara utförlig och lättillgänglig för utvecklare. Utförlig i den 
bemärkelse att det bör finnas kodexempel och kommentarer till funktioner och lättillgänglig i det 
avseendet att dokumentation är lätt att hitta och logisk att följa. Samtliga respondenter är överens 
om att kostnader i form av tid och pengar ökar om de måste ta reda på hur funktionalitet ska 
implementeras från andra källor än molnleverantören. Dokumentation leder till bättre 
användbarhet vilket resulterar i lägre nyttjande av resurser. På grund av att dokumentation har en 
såpass stor påverkan på en PaaS-tjänst användbarhet för utvecklare var det värt att diskutera 
huruvida det behöver en egen kategori. Men i syfte att hålla ramverket konsekvent tog vi beslutet 
att placera det som en underkategori till Duglighet. Tillägget av dokumentation underlättar 
utvärdering av PaaS och kan troligtvis även vara användbart vid utvärdering av andra tjänster. 
 
En annan aspekt som vi fångar upp under intervjuerna och som även går att knyta till vår tidigare 
forskning är möjligheten att migrera mellan molnleverantörer. Som Bernstein (2015) skriver så 
hade Microsoft med sin PaaS-tjänst Azure till en början som mål att låsa utvecklare till sina 
miljöer genom användandet av deras plattform. Bernstein (2015) tar upp detta angreppssätt från 
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en molnleverantör som ett försök till Vendor lock-in där syftet är att försvåra för användare att 
byta molnleverantör för att främja sin egna verksamhet. I den tidigare forskningen av Martins et 
al. (2014) så är Vendor lock-in en faktor som gör att verksamheter kan tveka till att använda 
molntjänster. Respondenterna intygar att Vendor lock-in är ett problem som kan förekomma vid 
utveckling inom molntjänster samt att det kan bli kostsamt och tidskrävande som Martins et al. 
(2014) även skriver. Det blir således relevant att ta moln migrering i hänsyn. 
 
Från våra respondenter får vi fram att det definitivt är fördelaktigt och användbart ifall en 
molnleverantör inte motarbetar en enkel migration till en annan molnleverantör. Anledningen till 
att utvecklare ibland kan känna behov av att migrera ett projekt kan vara dels på grund av 
bristande stöd hos den nuvarande molnleverantören för det projekt man utvecklar. Som Li et al. 
(2017) säger så finns det idag ingen molnleverantör som erbjuder en PaaS lösning som passar vid 
alla tillfällen eller möter alla krav.  Det kan även vara att krav från utvecklarens kund att byta 
molnleverantör på grund av exempelvis partnerskap eller regler för datahantering. Detta framgick 
uttryckligen från tre av respondenterna under intervjuerna. Erbjuder molnleverantörer ingen 
möjlighet att enkelt utföra migrationer så innebär det förödande konsekvenser för utvecklare och 
organisationer i form förlust av tid och i sin tur pengar. Det blir således en faktor som är av värde 
för att utvärdera användbarhet i PaaS. Vi ser migration som något som passar in under kategorin 
Duglighet. 
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6.2 Slutsats 
 
Syftet med denna studie var att identifiera brister och redundans i Framework for Cloud Usability 
av NIST när det appliceras för att utvärdera användbarhet i PaaS-tjänsten för att sedan utveckla 
ett förslag till ett ramverk specifikt riktat mot PaaS. Vi har undersökt vad tidigare forskning och 
utvecklare tittar på för att en PaaS-tjänst ska kunna ses som användbar baserat på vilka faktorer 
som spelar in. 
 
Studien visar på att Framework for Cloud Usability delvis går att applicera för att utvärdera 
PaaS-tjänster. Men även att vissa underkategorier delvis eller helt saknar relevans samtidigt som 
vissa faktorer som bedöms som kritiska för användbarheten ligger utanför det som täcks inom 
ramverket. 
 
Från de svar som genererats genom våra intervjuer så har vi kunnat peka ut mindre viktiga 
aspekter i NISTs ramverk. Även då vissa kategorier pekats ut som mindre viktiga har vi i vissa 
fall valt att behålla dem då vi inte ser våra svar som tillräckliga för att göra dem meningslösa. Vi 
har även fått svar som visar på att NISTs ramverk inte täcker alla de essentiella delar som kan ses 
som nödvändiga vid utvärderingen av PaaS utifrån användbarhet.  
 
Utifrån resurser som tid, ekonomi och effektivt anser vi därmed att vi kan styrka vår motivation 
till att dokumentation och migration bör införlivas i det nya ramverket Framework for Usability 
in Platform as a Service. Under kategorin Personal (Personlig) kunde tillgänglighet och Identity 
management ej motiveras som relevanta i avseendet att utvärdera PaaS-tjänster. Dessa 
underkategorier kan istället ses som mer inriktade mot att utvärdera användbarhet i SaaS- och 
IaaS-tjänster. Enligt studien så kan ramverket som vi har tagit fram ses som ett bättre, alternativt 
ramverk som är specifikt utvecklat för utvecklare och verksamheter med syfte att utvärdera 
användbarhet i PaaS-tjänster. 
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Figur 3. Framework for Usability in Platform as a Service.  

6.3 Forskningsbidrag och vidare forskning 
 
Studiens bidrag består dels i stärkandet av Framework for Cloud Usability validitet men även 
ramverket Framework for Usability in Platform as a Service ett ramverk vi främst avser agera 
som en handledande kunskap för utvecklare och företag vid valet av PaaS-tjänst. Nya 
underkategorier har identifierats utifrån utvecklares erfarenheter och vissa existerande 
underkategorier har bedömts som irrelevanta och är således ej införlivade i det nya ramverket.  
 
Inför vidare forskning inom ämnet om användbarhet inom PaaS-tjänster så bör fokus ligga mot 
att utforska hur dessa kategorier kan mätas för att underlätta vid valet av PaaS-tjänster. Vi anser 
även att en studie med större omfång och population kan statistiskt stärka studien.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

● Anser du att det är viktigt att ett PaaS-tjänsten som AWS/Azure stödjer den senaste teknologin? 
○ Finns det tillfällen när det har varit mindre/mer viktigt enligt dig? 
○ Hur viktigt anser du att PaaS-tjänsten uppdateras regelbundet? 

● Anser du att det är av vikt att möjligheten finns att komma åt molntjänsten från olika enheter?  
○ Hur viktigt är det att PaaS-tjänsten stödjer utveckling för olika enheter?  

● Tycker du att det är viktigt att ni som utvecklare ska kunna bestämma hård- och mjukvaruspecifikationer i 
en molntjänst som PaaS? 

○ Är det isåfall utifrån faktorer som tid? Kostnad? Effektivitet? 
● Hur viktigt är det att PaaS-tjänsten snabbt kan skalas upp/ner utifrån ert eller kundens behov?  
● Hur viktigt är det för dig som utvecklare att kunna konfigurera gränssnitt som du arbetar mot i PaaS-

tjänsten? 
● Är det viktigt för er som utvecklare att ha kontroll och ägandeskap över den data som lagras hos 

molnleverantören? 
○ Är det viktigt för dig att det går att ändra och deklarera policys för hur lagring av data ska gå till? Att det går 

ändra hur uppladdad data hanteras och vem som har tillgång till dem? 
● Är det enligt dig relevant hur inloggning i molntjänsten går till? 
● Är det viktigt för dig att kunna kontrollera den funktionalitet som finns i PaaS-tjänsten utifrån de 

inställningar som finns?  
○ Ser du något problem med för mycket kontroll i systemet hos en utvecklare? 

● Hur viktigt är systemets tillgänglighet/up time för er? 
● Anser du att responstiden hos PaaS-tjänsten 
●  är av vikt för er? 
● Är det viktigt för dig att PaaS-tjänsten är lika väl anpassat oberoende vilken typ av operativsystem man 

arbetar ifrån? PC/Mac. 
○ Behöver det vara likvärdigt anser du? 

● Tycker du att ni behöver en insyn i kommande tjänster och ändringar i molnplattformar? 
○ Till vilken utsträckning anser ni att det är viktigt för er? 

● Hur viktigt är det att ni spar tid och kostnader genom att använda molntjänsten gentemot att själva 
tillhandahålla infrastruktur, lagring och datakraft? 

● Sett ur ett helhetsperspektiv, hur viktigt är det att du känner dig nöjd med PaaS-tjänsten? 
●        Anser du att det är viktigt att PaaS-tjänsten  Tillåter ert användande av molnet att ni tar er an projekt 

och gör lösningar ni annars inte hade haft möjlighet att göra på grund av begränsningar såsom 
infrastruktur/kostnad?  

● Hur viktigt är det att PaaS-tjänsten har inbyggd funktionalitet mot obehöriga användare och skadlig 
programvara? 

● Anser du att det är viktigt med olika användarroller när det kommer till vilken typ tillgång varje enskild 
utvecklare har?  

● Känner ni att den data som ni lagrar hos er molnleverantör hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt?  
○ På vilket sätt bidrar tjänsten med att skapa den känslan av säkerhet hos er?  

● Hur ser du på er prioritering när det kommer till vilka funktioner som är viktiga för användbarhet? 
● Tidigare forskning har visat på problem som kan uppstå vid moln migration mellan olika molnleverantörer 

av molntjänster, så kallat “Vendor lock-in”. Är det en aspekt som ni tänker på när ni motiverar val av 
molnleverantör? 

● Har du stött på problem som er molnleverantör inte kunnat ge er stöd för? 
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Bilaga 2. Utdrag ur analysmodell 
Utdrag ur analysmodell för respondent tre. 
 

Capable 
(Duglighet) 

Personal 
(Personlig) 

Reliable 
(Pålitlig) 

Secure (Säker) Valuable 
(Värde) 

Documentati
on 
(Dokumentat
ion) 

Moln migrering 

Tycker att det är 
viktigt ur flera 
aspekter som 
prestanda, säkerhet 
och användbarhet. 
Menar att en PaaS-
tjänsten håller sig 
relevant på 
marknaden genom 
att hålla sig 
uppdaterad med de 
senaste 
teknologierna. 
 
Anser att det är 
viktigt att tjänsten är 
tillgänglig via dator 
främst. Ser viss 
användning av Ipad 
och mobiler för att 
förvalta 
molntjänster.  
 
Att tjänsten är 
plattformsoberoende 
tas upp anses vara 
viktigt för att ett 
system ska vara 
konsekvent och för 
att det ska vara av 
värde. 

Menar att 
tillgänglighet 
inte är en faktor 
som hen har 
tänkt på. Tar 
upp färgblindhet 
som en aspekt 
som hen tycker 
systemet ska 
stödja. 
 
Att kunna 
konfigurera 
gränssnitt anses 
som delvis 
överflödigt. 
Respondenten 
ser hellre ett 
standardiserat 
gränssnitt då det 
underlättar vi 
följning av 
guider. 
 
Ägande av data 
och deklarering 
av policys är 
bland det 
viktigaste när 
det kommer till 
lagring av data. 
Utifrån lagar 
och kundens 
perspektiv 
speciellt. 

Anser att ett 
systems up-
time är en av de 
faktorer som 
gör deras 
affärsmodell 
möjlig. 
Förväntar sig 
100 % up-time 
(tillgänglighet 
till tjänsten för 
dem och deras 
kunder) 
 
Anser att 
responsivitet är 
något relativt. 
Har förståelse 
för att den miljö 
de arbetar i har 
processer som 
tar längre tid att 
utföra än 
exempelvis de 
processer en  
slutanvändare 
utför. 
 
Transparens är 
viktig i viss 
uträckning. Det 
som är av mest 
värde är insikt i 
molntjänstens 
egenskaper och 
framtida 
uppdateringar. 
 
 
 
 

Är av åsikten att 
mycket av den 
aspekt om 
säkerhet har med 
den mänskliga 
delen hos 
utvecklare/slutan
vändare. Hen 
räknar med att 
molntjänsten 
använder sig av 
de senaste 
säkerhetsförebyg
gande åtgärder, 
vilket är viktigt. 
 
På deras företag 
tillämpas även 
olika 
användarroller 
för att säkerställa 
att tillgång till att 
läsa, ändra eller 
ta bort data/kod i 
projekt är 
limiterat till dem 
som ska hålla på 
med projektet. 
har en s.k 
superuser.  
 
Förtroende 
bygger på 
säkerhetscertifier
ingar och tillit 
till 
molnleverantörer
na som företag 
(Microsoft, 
Amazon, 
Google) 

Tycker att 
molntjäns
ten ska 
bidra till 
att deras 
företag 
kan dra 
ner 
på/elimin
era 
kostnader 
för IT-
infrastrukt
ur och 
drift.  
 
Anser att 
värde 
även kan 
uppnås 
genom 
hur 
effektiv 
systemet 
låter hen 
arbeta. 
Ser det 
mer som 
en 
helhetsbil
d som 
utgör 
värde. 
 
  

Anser att det 
är 
dokumentatio
n är den faktor 
som är av 
störst 
användbarhet 
för hen som 
utvecklare.Ny
ttjar 
dokumentatio
n i nästan 
varje projekt 
för att sätta 
sig in i hur 
funktioner ska 
implementeras
. 
Dokumentatio
nen ska vara 
utförlig och 
logisk så den 
enkelt går att 
följa. 
 
Föredrar att 
läsa Use-cases 
i 
dokumentatio
nen där andra 
utvecklare har 
implementerat 
funktionalitet. 

Tycker delvis att 
möjligheten till moln 
migrering gör 
systemet användbart.  
Anser sig vara insatt i 
detta då de hade haft 
ett projekt där de hade 
behövt migrera ett 
projekt från en 
molnleverantör till en 
annan. 
 
Möjligheten till moln 
migrering ansågs av 
respondenten vara av 
värde för 
användbarhet då det 
är en tidsödslande 
process att manuellt 
utföra. 
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