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Sammanfattning 
Cloud computing spås av många som framtiden för IT och innebär att man över internet hyr 

datorkraft och programvara istället för att köpa in datorer och mjukvarulicenser till företaget. Då 

mycket av den forskning som finns syftar till främst amerikansk kontext har den här undersökningen 

genomförts med fokus på svenska företag. Den här undersökningen syftar till att ta reda på vilka 

typer av företag i Sverige som har störst respektive minst nytta av cloud computing och har 

genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra svenska IT-företag. I undersökningen 

framkommer det att det kan vara svårt att hitta en specifik bransch eller storlek av företag som är 

speciellt väl lämpat för att använda sig av cloud computing, det gäller snarare att utifrån en specifik 

verksamhet undersöka hur man på bästa sätt kan dra nytta av cloud computing. Däremot finns vissa 

förutsättningar som skiljer olika företagstyper åt när det gäller cloud computing som presenteras i 

uppsatsen. 

 

 

 

 

Förord 
Vi skulle vilja tacka de personer och företag som har ställt upp med tid och hjälp som har möjliggjort 

skrivandet av denna uppsats. Vi vill särskilt tacka Nethouse, Logica, Bradata och ClearIT som har tagit 

sig tid att ställa upp på intervjuer under arbetstid. 
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1 Inledning 
Cloud computing är något av ett trendord inom dagens IT-bransch, och det skrivs mycket om det i 

såväl branschtidningar som vetenskapliga tidskrifter, t.ex. har IDG, en av världens största utgivare av 

IT-tidningar (IDG Sverige (2), 2010), nyligen lanserat ett helt magasin dedikerat till cloud computing, 

Cloud Magazine. (IDG Sverige (3), 2011) Analysfirman Gartner beskriver hypen kring cloud computing 

som bedövande (Gartner, 2009) och de största IT-aktörerna har under de senaste åren lanserat ett 

flertal cloud computing-tjänster, bland dessa finns bl.a. Amazons EC2 (Amazon.com Inc, 2010), 

Googles AppEngine (Google Inc.) och Microsofts Azure (Microsoft Corporation).  

Cloud computing innebär stora möjligheter för företag, som minskade kostnader, minskad 

miljöpåverkan och ett sätt att mer effektivt använda datorresurser genom att datorkraften 

centraliseras till enorma serverhallar. (Armbrust, Fox, Griffith, Joseph, Katz, Konwinski, Lee, 

Patterson, Rabkin, Stoica & Zaharia, 2010) 

1.1 Bakgrund 
Vi har genomfört två mindre litteraturstudier rörande cloud computing innan denna uppsats 

påbörjades. Efter att vi genomfört dessa ansåg vi att det fortfarande kvarstod vissa frågor gällande 

cloud computing, främst när det gäller cloud computing i svensk kontext och vilka företag det bäst, 

och sämst, lämpar sig för.  

Ett flertal av de artiklar vi har studerat har tagit upp ett antal för- och nackdelar med cloud 

computing. Dessa artiklar har dock i de flesta fall varit av en generell karaktär och har dessutom 

berört en annan kontext än den svenska. Då vi själva är svenska har detta fått oss att fundera över 

hur svenska företag ser på cloud computing. 

1.2 Ämnesområde 
För att definiera begreppet cloud computing har vi hämtat tre definitioner från olika källor. Därefter 

kommer vi att redogöra mer utförligt vad cloud computing innebär under rubrik 2, Cloud computing. 

”Stort antal sammankopplade servrar som fungerar som en enhet. […] 

Servrarna i ett moln kan vara spridda över ett större område, kanske i flera 

länder. Moln av servrar används för att sköta internetbaserade program och 

för att lagra stora datamängder. Tekniken ger möjlighet att tilldela 

resurskrävande program den kapacitet som behövs vid behov.” (IDG Sverige) 

 “Cloud computing refers to both the applications delivered as services over 

the Internet and the hardware and systems software in the data centers that 

provide those services.” (Armbrust m.fl., 2010) 

“Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network 

access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, 

servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned 

and released with minimal management effort or service provider 

interaction.” (NIST, 2009) 
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Dessa definitioner betyder fritt översatt att cloud computing är en modell som gör det möjligt för en 

användare att få direkt tillgång till en stor mängd datorresurser, i form av program, tjänster och 

applikationer, vid behov, utan att användaren behöver ladda hem eller installera stora mängder 

programvara. 

Vi har valt att inte översätta termen cloud computing då vi anser att computing-delen saknar en 

passande motsvarighet i svenska språket. Däremot kommer vi att använda oss av den svenska 

termen moln, som refererar till datormoln, istället för det engelska cloud när vi enbart talar om de 

system där molntjänster finns.  

1.3 Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att beskriva vilka olika typer av företag som kan ha nytta av 

cloud computing, och på vilka sätt. Vi ska undersöka vilka för- och nackdelar ett svenskt företag som 

använder, eller planerar att använda, sig av cloud computing kan stöta på. För att ta reda på detta 

har vi genomfört intervjuer med fyra svenska IT-företag. 

1.4 Frågeställning 
Vilka typer av företag i Sverige har störst, respektive minst, nytta av cloud computing? 

Vilka för- och nackdelar finns med cloud computing? 

1.5 Analys av frågeställning 
Då vi har sett att de flesta artiklar som berör företags användning av cloud computing handlar om 

amerikanska företag och amerikansk kontext, vi tycker därför att det är intressant att göra en 

undersökning gällande svenska företag. 

Med ”typer av företag” menar vi dels företags storlek, t.ex. små, medelstora eller stora, men också 

vilken sorts verksamhet företaget arbetar med, exempelvis tjänsteföretag, myndigheter och industri. 

Vi kommer att utgå från Europakommissionens definition för små och medelstora företag: 

”Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 

250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars 

balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.” 

”Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 

personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 

miljoner euro per år.” 

Med nyttan ett företag kan ha av cloud computing menar vi vilka positiva effekter man kan se av att 

använda cloud computing. 

1.6 Avgränsning 
Vi har avgränsat oss i vårt urval av företag att intervjua till att enbart prata med IT-företag. Detta för 

att vi tror att det är dessa företag som i dagsläget har störst kunskap om cloud computing, då det är 

ny IT-trend, samt dess för- och nackdelar. 
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1.7 Intressenter 
Då den här uppsatsen handlar om hur cloud computing kan vara till nytta för olika företag och vilka 

för- och nackdelar som finns med det ser vi en rad möjliga intressenter: 

 Företag som idag arbetar med att sälja cloud computing-tjänster, oavsett om de gör det i 

form av en infrastruktur, plattform eller applikation, kan ha nytta av den här undersökningen 

för att hitta potentiella kunder. 

 Även företag som i dagsläget inte använder sig av cloud computing kan få insikt i vilka för- 

och nackdelar som finns, och eventuellt få upp ögonen för molnet. 

 Studenter eller forskare som är intresserade av cloud computing kan använda sig av den här 

undersökningen som utgångspunkt för vidare forskning. 

1.8 Perspektiv och kunskapsläge 
Det går inte att förneka att cloud computing är ett hett ämne, på den globala arenan finns IT-jättarna 

Google (Google Inc.), Amazon (Amazon.com Inc, 2010) och Microsoft (Microsoft Corporation) som 

satsar stort på egna molntjänster, men det finns även ett antal svenska företag som också de satsar 

på cloud computing. Det är dessa svenska företag och deras arbete med att hålla den svenska IT-

branschen i framkant som vi har valt att rikta in oss på. Synen på cloud computing i den här 

undersökningen har utgått från svenska IT-företag. 

Det finns en stor mängd forskning angående cloud computing, det kan man se genom att göra en 

sökning på ”cloud computing” och cloud computing i t.ex. Google Scholar vilket resulterar i 14 700 

respektive 293 000 träffar. 

En stor del av de artiklar man hittar när man använder sig av dessa sökord strävar efter att beskriva 

cloud computing på ett övergripande sätt men det finns också ett flertal artiklar som är av en siande 

karaktär och försöker förutspå om cloud computing är nästa stora IT-trend eller inte. 

2 Cloud computing 
NIST (National Institute of Standards and Techonology) (2009) har identifierat fem egenskaper som 

främst kännetecknar cloud computing: 

• Självbetjäning vid behov (on-demand self-service) 

Detta innebär att en användare själv kan förändra den prestanda och lagringsutrymme som 

denne behöver utan att behöva kontakta tjänsteleverantören. 

• Konstant tillgång till nätverk (network access) 

Den här egenskapen pekar på det faktum att de flesta användare nu för tiden alltid är 

uppkopplade mot internet, något som är ett krav när man arbetar med cloud computing. 

• Man betalar för det man faktiskt använder (measured service) 

Med measured service menas att användaren inte betalar för mer hårdvaruprestanda än vad 

man faktiskt använder, det som Armbrust m.fl. (2010) kallar för pay for use. 

• Elasticitet (elasticity) 

Elasticitet betyder att molnet kan växa beroende på kraven från användaren, om en 

användares kapacitetskrav förändras kan molnet anpassa sig och leverera det som behövs, 

oavsett om det handlar om ökade eller minskade krav. 
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• Resurssammanslagning (resource pooling) 

Resource pooling innebär att ett moln har en kapacitet som är lika stor som den 

sammanslagna kapaciteten av alla de datorer som tillsammans håller molnet uppe.  

Det finns olika typer av moln; privata, samarbetsmoln, publika moln och hybridmoln. Ett privat moln 

syftar till när ett företag har sitt eget moln, antingen på företaget eller hos en extern aktör. 

Samarbetsmolnet är, precis som namnet antyder, ett moln som delas mellan flera organisationer 

som har ett gemensamt intresse. Publika moln är de öppna moln som riktar sig till allmänheten, 

bland dessa hör t.ex. Google App Engine och Microsoft Azure. Ett hybridmoln är en blandning av 

ovanstående molntyper som kan se ut på olika sätt beroende på var de används. (NIST, 2009) 

Det finns tre huvudsakliga slags tjänster 

inom cloud computing, SaaS, PaaS och 

IaaS, se Figur 1. Den första av dessa är 

Software as a Service (SaaS). SaaS 

innebär att en programvara levereras 

som en tjänst på internet istället för att 

behöva installeras på en användares 

dator. (NIST, 2009; Khalid, 2010; Zhong, 

Zhang, Xia, & Yu, 2010) Till dessa tjänster 

hör, bl.a. Google Docs och Microsoft 

Office Live. (Walz & Grier, 2010) 

En annan typ av tjänster är de som kallas 

för Platform as a Service (PaaS) och 

syftar till en tjänst där användaren 

erbjuds en färdig plattform för sina 

applikationer utan att behöva bry sig om 

underliggande hårdvara eftersom att allt 

detta ligger i molnet. En av de större IT-

aktörerna, Google, erbjuder en PaaS-

tjänst vid namn Google AppEngine 

(Google Inc.). Även mashups samt 

fillagringsstjänster som Dropbox hör till 

PaaS-tjänster. (Walz & Grier, 2010) 

Den tredje typen av tjänst är den som benämns IaaS, Infrastructure as a Service. Den här varianten 

innebär att kunden hyr tillgång till hårdvara som lagring eller serverkapacitet. Amazon har bl.a. 

utvecklat olika IaaS-tjänster som heter Amazon Web Services (AWS). Det här är tjänster genom vilka 

en användare kan få tillgång till stora mängder datorkraft. Armbrust m.fl. (2010) kallar Amazons 

Elastic Compute Cloud (EC2) (Amazon.com Inc, 2010), som är en del av AWS, för en ”hardware virtual 

machine”, och menar med det att det för en användare är precis som att hyra en dator, med den 

enda skillnaden att man använder den över Internet. Användaren har kontroll över allt från mängden 

processorkraft som behövs till vilken mjukvara man vill använda sig av.  

Figur 1 – Exempel på olika Saas, Paas och Iaas-tjänster. Hämtad från 
http://ciscoschool.net/wp-content/uploads/2010/03/iaas-paas-
saas_2.png 2010-11-29 
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2.1 För- och nackdelar 
Armbrust m.fl.(2010) menar att informationssäkerheten är ett av de mest omtalade problemen med 

cloud computing, och pekar på det faktum att det är fler aktörer inblandade i en molnmiljö, vilket 

innebär att säkerhetsansvaret är fördelat på fler människor. Användare, molnleverantören, 

internetleverantören samt ytterligare eventuella tredjepartsaktörer, och ju fler som är inblandade 

desto fler är det som kan göra fel.  

Tillit är ett annat problem som påtalas i de artiklar vi läst, då den data man lägger i en molnmiljö 

hanteras av en extern aktör, och det kan vara svårt att garantera att denne inte tittar igenom ens 

känsliga data eller skickar den vidare till någon annan. Cloud computing kräver alltså att man litar på 

sin molnleverantör, vilket många företag kan ha svårt att göra. (Walz & Grier, 2010; Zhong, Zhang, 

Xia, & Yu, 2010; Armbrust, m.fl., 2010; Khalid, 2010) 

Flexibilitet är en stor fördel med cloud computing. (Armbrust m.fl., 2010; NIST, 2009; Walz & Grier, 

2010) Upp- och nerskalning, alltså att man kan anpassa hur mycket datorkraft han hyr från en IaaS-

leverantör beroende på vilka krav man för tillfället har gör enligt Armbrust m.fl. (2010) att man 

istället för att köpa in servrar för att hantera ökade krav så kan man hyra denna serverkraft när den 

behövs, för att sedan ”lämna tillbaka” den när kraven minskar. 

IT-kostnader kan också minska med hjälp av cloud computing enligt Armbrust m.fl.(2010), Walz & 

Grier (2010) och Khalid (2010). Har man egna servrar så kostar de lika mycket pengar oavsett hur 

mycket de används, men med cloud computing kan man styra kostnaden beroende på krav. Genom 

att hyra serverkraft från en molnleverantör kan man också minska sin miljöpåverkan. Armbrust m.fl. 

(2010) beskriver också att en serverhall i genomsnitt använder 5 – 20% av sin totala kapacitet, detta 

drar stora mängder el vilket skapar en onödigt stor miljöpåverkan. 

Armbrust m.fl. (2010) beskriver ytterligare ett problem som kan uppstå när man lagrar sin data i ett 

moln, nämligen att den kan vara svår att flytta därifrån om man skulle vilja det. Det här problemet 

kallas data lock-in, och är en anledning till att vissa företag väljer att inte nyttja molntjänster. 

Armbrust m.fl. (2010) beskriver ytterligare ett problem som kan uppstå när man lagrar sin data i ett 

moln, nämligen att den kan vara svår att flytta därifrån om man skulle vilja det. Det kan t.ex. vara 

svårt att flytta data från exempelvis Microsoft Azure (Microsoft Corporation) till Google AppEngine 

(Google Inc.), då de båda använder sig av helt olika systemplattformar och programmeringsspråk. 

Det här problemet kallas data lock-in, och kan vara en anledning till att vissa företag väljer att inte 

nyttja molntjänster. Data lock-in kan leda till problem för företag om en molnleverantör t.ex. höjer 

priser eller hotas av konkurs och man är mer eller mindre låst till denna leverantör. 
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3 Metod 

3.1 Övergripande tillvägagångssätt 
Detta är en kort sammanfattning av metoden vi använt oss av i den här undersökningen. 

Litteraturöversikt
Utformning av 

intervjufrågor och -
teman

Används till
Genomförande av 

intervjuer
Bearbetning av 
insamlad data

Analys av insamlad 
data samt 

litteraturöversikten
Dra slutsatser

 

Som man kan se i Figur 2 inledde vi undersökningen med att göra en litteraturöversikt av artiklar som 

handlar om cloud computing. Sedan utformades de teman och intervjufrågor vi använde oss av 

under våra intervjuer utifrån denna litteraturöversikt.  

Sedan genomförde vi våra intervjuer, dessa beskrivs också mer genomgående under rubrik 3.3, 

Intervju. Dessa transkriberades och sammanfattades sedan. Därefter analyserades den insamlade 

datan och jämfördes med litteraturöversikten. 

Slutligen drogs slutsatser utifrån den analyserade datan, dessa presenteras under rubrik 6, Slutsatser. 

3.2 Litteratursökning och -urval 
Vi har valt att göra en mindre litteraturöversikt av artiklar som handlar om cloud computing för att få 

en djupare förståelse för vad begreppet innebär. Litteraturöversikten har även underlättat för oss när 

vi formulerat intervjufrågor samt fungerat som en kunskapsgrund under de intervjuer vi har 

genomfört, t.ex. genom att öka möjligheten att ställa följdfrågor då vi efter litteraturöversikten har 

en större insikt inom ämnet.  

Det första vi gjorde var att vi sökte i ELIN@Örebro (Örebro Universitetsbibliotek, 2011) med 

sökorden ”Cloud computing”, vilket resulterade i 2858 träffar. Vi har även sökt i Google Scholar 

(Google, 2011). Nedan följer en tabell över de sökord och databaser vi har använt oss av och antalet 

träffar sökningarna resulterat i:  

Sökord Databas Träffar 

Cloud computing ELIN@Örebro 2 858 

Cloud computing Google Scholar 293 000 

”cloud computing” Google Scholar 14 700 

saas cloud Google Scholar 5 040 

Saas AND cloud ELIN@Örebro 222 

software as a service ELIN@Örebro 1 449 

software as a service Google Scholar 2 580 000 

”software as a service” Google Scholar 7 450 

Iaas AND cloud ELIN@Örebro 63 

Iaas cloud Google Scholar 1 640 

Cloud computing + green Google Scholar 37 100 
Tabell 1 - Använda sökord, använd databas samt antal träffar 

Vissa av sökorden i Tabell 1 genererade enorma mängder träffar, och vi har naturligtvis inte tittat på 

alla dessa. Vi valde att kort granska de artiklar som låg bland de första hundra träffarna på varje 

sökning och vars titel vi ansåg vara intressant för vår frågeställning. Detta gjorde vi genom att läsa 

Figur 2 - Övergripande tillvägagångssätt 
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artiklarnas sammanfattningar och nyckelord för att på så vis se om de var tillräckligt relevanta för att 

kunna användas.  

Artiklarna måste sedan läsas och innehållet kritiskt utvärderas. Detta gjorde vi genom att läsa en 

artikels sammanfattning samt att ögna igenom artikeln. Vi tittade t.ex. på artiklarnas rubriker, samt 

läste inledning och slutsats för att bilda oss en uppfattning av vad den handlade om. När vi har läst 

artiklarna har vi även utvärderat det som står, om det t.ex. finns slutsatser som inte är underbyggda, 

falsk logik eller grundlösa antaganden i texten. Detta tar Oates (2006) upp som en viktig del av en 

litteraturstudie, därför att man får en stor insikt i varje artikel vilket underlättar när man ska bedöma 

en artikels hållbarhet. 

Om vi efter denna läsning ansåg att artikeln var relevant och intressant sparade vi den, i annat fall 

valde vi att bortse från den. De kvarvarande artiklarna kontrollerade vi huruvida de var vetenskapligt 

granskade, vilket är viktigt för trovärdigheten (Oates, 2006). Detta gjorde vi genom att titta på vilken 

tidskrift de varit publicerade i, för att sedan kontrollera tidskriftens granskningsförfarande samt 

anseende. För att ta reda på en tidskrifts anseende tog vi hjälp av en lista över tidskrifter och dess 

respektive anseende sammanställd av tre professorer vid svenska universitet och högskolor (Nilsson, 

Goldkuhl, & Grönlund, 2009). Respektive tidskrifts granskningsförfarande har vi, i de flesta fall, funnit 

på tidskriftens hemsida. I övriga fall fann vi detta i själva tidskriften.  

Vissa av de artiklar vi funnit är inte publicerade i en tidskrift utan är skrivna i samband med en 

konferens. Oates (2006) menar att dessa artiklar ofta innehåller aktuella teorier, då många forskare 

väljer att presentera sin forskning på konferenser innan de lämnar in en artikel till en tidskrift. Dock 

menar Oates (2006) att det ibland kan vara svårt att bestämma kvaliteten på sådana artiklar. När vi 

har granskat dessa artiklar har vi tagit reda på vilka institutioner som står bakom respektive 

konferens, och sedan granskat deras anseende och det granskningsförfarande de har. 

Vi har under litteratursökningen och -urvalet sammanställt artiklarna, med en kort sammanfattning 

och vår egen utvärdering av respektive artikel för att lättare kunna hålla reda på den litteratur vi har 

hittat och för att undvika att vi glömmer bort något, enligt vad Oates (2006) förespråkar. Detta är 

även något som vi anser underlättade när vi skrivit vår litteraturöversikt. 

Vi har i vår litteraturöversikt fokuserat på vad Oates (2006) benämner som koncept, istället för att 

lägga fokus på författare. Detta innebär att man delar in artiklar, eller delar av artiklar, i olika koncept 

och sedan redovisar all information från alla artiklar ett koncept i taget. 

Då detta inte är en komplett litteraturstudie utan en mindre litteraturöversikt i syfte att underlätta 

genomförande och analys av intervjuer har vi nöjt oss med ett mindre antal artiklar som vi anser 

täcker in cloud computing på ett bra sätt och som ger en övergripande kunskap inom ämnet. 

3.3 Intervju 
Vi har använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt i den här undersökningen, i form av intervjuer. 

Detta för att man med kvalitativa intervjuer kan gå mer på djupet och utforska åsikter och 

ståndpunkter, medan kvantitativ forskning, t.ex. enkäter eller strukturerade intervjuer, eftersöker 

mer strukturerbar data som lättare går att sammanställa och generalisera utifrån (Oates, 2006; 

Bryman, 2001). 
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Vi har valt att genomföra våra intervjuer på ett sätt som Oates (2006) och Bryman (2001) beskriver 

som semi-strukturerat (semi-structured). Detta innebär att vi utifrån ett antal ämnen och frågor 

genomför intervjuer, men att ordningen på dessa frågor inte är desamma i alla intervjuer, utan kan 

ändras bland annat beroende på hur aktiv personen som intervjuas är, och vilka slags svar denne ger. 

När man genomför en semistrukturerad intervju har man också mer utrymme att ställa följdfrågor 

eller rent av helt nya frågor om intervjudeltagaren tar upp oförutsedda ämnen eller nya intressanta 

vinklingar (Oates, 2006; Bryman, 2001). Det är denna flexibilitet som är den främsta anledningen till 

att vi har valt att utföra den här typen av intervju. 

När man genomför en semistrukturerad intervju så använder man sig av ett antal teman som man vill 

ta upp under intervjun, istället för att ha en färdigstrukturerad intervju (Oates, 2006). Dessa teman 

kommer att presenteras längre ner i dokumentet, under punkten ”Teman och intervjufrågor”. 

Vi valde att göra ljudinspelningar av våra intervjuer, för att sedan transkribera dem. Detta tycker vi är 

det bästa tillvägagångssättet, för att vi då har tillgång till intervjuerna i sin helhet vilket minskar 

risken att man missat något viktigt som sagts. Oates (2006) menar att en av fördelarna med en 

ljudinspelning är att den som genomför intervjun är fri att koncentrera sig på intervjuprocessen, då 

man inte behöver föra anteckningar. I ett fall fick vi dock göra detta, då en av de intervjuade inte 

kände sig bekväm med att bli inspelad. 

Bryman (2001) beskriver ytterligare ett par fördelar med att spela in och transkribera en intervju; 

forskaren kan flera gånger gå igenom intervjun ord för ord för att få en bättre bild av vad som 

egentligen sagts, och därmed undvika eventuella missförstånd. Man kan också försvara sig mot 

eventuell kritik angående tolkningen av vad som sagts i intervjun, genom t.ex. en sekundäranalys.  

Vi har försökt att vara flexibla, något som Bryman (2001) framhåller som viktigt, under våra 

intervjuer. Detta innefattar allt från tekniska problem med inspelningsutrustning till att vi som 

intervjuare varit uppmärksamma på nya intressanta, och eventuellt oförutsedda, teman. 

3.3.1 Urval 

Cloud computing är ett relativt nytt begrepp, vi anser därför att vi, för att få meningsfulla svar på 

våra frågor, måste vända oss till antingen IT-inriktade företag eller företag med en IT-avdelning. Vi 

tror inte att företag som inte uppfyller dessa kriterier har tillräcklig kunskap i ämnet för att kunna ge 

oss meningsfulla svar om cloud computing. Då vi insett detta har vi valt att använda oss av vad Oates 

(2006) benämner ”purposive sampling”, fritt översatt medvetet urval, för att hitta företag att 

intervjua. Ett målmedvetet urval innebär att vi valde ut företag som vi anser vara lämpliga att 

intervjua, och kontaktar sedan dessa för att ta reda på om de är villiga att ställa upp. Vi tillfrågade ett 

tiotal företag varav fem tackade ja, och en lämnade sedan återbud vilket gjorde att vi landade på 

antalet fyra. 

I ett fall har vi också använt oss av vad Oates (2006) kallar för ett snöbollsurval, då vi frågat både 

bekanta som arbetar inom IT och de företag vi intervjuat om de känner till något annat företag som 

arbetar med cloud computing och kan tänkas ställa upp på en intervju. Det var så vi upptäckte ClearIT 

i Stockholm. 
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Kvale & Brinkmann (2009) menar att det finns faror både med för små och för stora urval när man 

genomför en kvalitativ undersökning. Blir urvalet för litet så kan man inte dra slutsatser utifrån 

resultatet, och ett för stort urval kan resultera i ett alltför omfattande intervjumaterial för att man 

ska kunna analysera det på djupet. Vi anser att vårt urval på fyra företag är tillräckligt stort för att 

man ska kunna dra slutsatser utifrån resultatet, men samtidigt inte så stort att intervjumaterialet blir 

för stort. 

3.3.2 Analys 

Vi valde att använda oss av det som Kvale & Brinkmann (2009) benämner som meningskoncentrering 

när vi analyserade våra intervjuer. Meningskoncentrering innebär att man läser de transkriberade 

intervjuerna och minskar ner svaren man fått i intervjun till kortare formuleringar, för exempel på 

meningskoncentrering se Tabell 2 nedan. Poängen med det här är att göra de transkriberade 

intervjuerna, som ofta kan bli långa och svårtolkade, lättare att hantera. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Parallellt med meningskoncentreringen genomförde vi en meningskategorisering enligt Kvale & 

Brinkmann (2009), detta innebär att de korta formuleringar som vi gjort i meningskoncentreringen 

kodas i kategorier. Svenning (1997) beskriver kodningen som en iterativ process där man läser det 

insamlade materialet i flera omgångar. Forskarens förståelse för vad som sagts i intervjuerna 

fördjupas i varje genomläsning och samband mellan koder kan hittas.  

Kategorierna utformades efter de teman vi tidigare utgått ifrån i intervjuerna, för att sedan jämföra 

de olika företagens åsikter både med varandra och med artiklarna vi använt oss av i 

litteraturöversikten för att hitta likheter och skillnader. 

Lång mening från intervju Koncentrerad mening Kod 

”Företag med höga säkerhetskrav, de får ju direkt 
problem här. Då tänker jag närmast på banker, 
försvaret, den typen av verksamheter. Sen finns 
det rätt mycket företag som har policys som 
säger, och de stöter vi även på när det handlar om 
att lägga ut data utanför Sverige. Stat, kommun 
kan ha mycket sådana saker som säger att vi inte 
får lagra det här utanför landets gränser.” 

- Citatet taget från en av våra intervjuer. 

Företag med höga 
säkerhetskrav kan se 
säkerhetsproblem med cloud 
computing. 

Säkerhet, 
företag 

”Jag tror att man ska avdramatisera det här lite, 
för Cloud computing kommer inte att frälsa 
någon, det är liksom ett nytt sätt att leverera 
datasystem.” 

- Citatet taget från en av våra intervjuer 

Hypen kring cloud computing 
är en aning ”överdriven” 

Hype 

Tabell 2 - Exempel på meningskoncentrering 

Vi har även jämfört hur de intervjuade företagen uppfattar vissa för- och nackdelar med hur dessa 

framställs i litteraturöversikten för att hitta skillnader och likheter. Detta har vi gjort genom att titta 

på vilka artiklar som har beskrivit ett visst tema för att sedan jämföra detta med vad som sagts i 

intervjuerna. 
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3.3.3 Etik 

Nedan följer en redovisning över etiska principer som vi tagit i beaktande och utgått från när vi utfört 

våra intervjuer. 

Vi anser att etik är en viktig fråga när man genomför intervjuer, därför kommer vi att vara noggranna 

med att skydda de intervjuades integritet. Bryman (2001) beskriver fyra grundläggande etiska 

principer som gäller för kvalitativ forskning: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

Vi har valt att utgå från de begrepp som Bryman (2001) använder sig av för att beskriva de etiska krav 

som ställs på forskare som genomför intervjuer. Även Kvale & Brinkmann (2009) samt Oates (2006) 

beskriver dessa etiska krav men under olika kategorier. Vi har valt att samla dessa under Brymans 

(2001) kategorisering. 

Både informationskravet och samtyckeskravet syftar enligt Bryman (2001) till att de intervjuade ska 

vara informerade om undersökningens syfte, de ska också få veta att deltagande är frivilligt och att 

de när som helst kan välja att avbryta. Även Oates (2006) och Kvale & Brinkmann (2009) framhäver 

detta. Deltagarna har också rätt att veta vem undersökningen sponsras av, t.ex. ett företag eller om 

undersökningen genomförs i samarbete med någon organisation. Det är även viktigt att tala om för 

de deltagande vilka moment som ingår i undersökningen samt hur den insamlade informationen 

kommer att användas. I de fall där det kan förekomma vissa risker eller fördelar med att delta skall 

deltagarna göras medvetna om dessa. (Bryman, 2001; Kvale & Brinkmann, 2009; Oates, 2006) 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet handlar om hur den insamlade informationen behandlas 

av forskaren. Detta innebär att forskaren måste ta stor hänsyn till att enbart behandla deltagarnas 

personuppgifter på ett sådant sätt att ingen obehörig kan få tillgång till dem, och att de uppgifter 

som samlats in inte används till något förutom forskningsändamålet. Det är viktigt att man som 

deltagare kan lita på att forskaren behandlar känsliga uppgifter på ett sådant sätt. (Bryman, 2001) 

Utöver personuppgifter anser Oates (2006) även att den insamlade informationen är viktig att hålla 

konfidentiell. En annan viktig del av konfidentialitet är deltagarnas rätt att vara fullständigt anonyma 

om de så önskar. (Bryman, 2001; Kvale & Brinkmann, 2009; Oates, 2006) 

Vi har varit noggranna med att informera deltagarna om vad undersökningen handlar om samt hur 

den kommer att redovisas.  Även det faktum att den genomförs som en del av en C-uppsats vid 

Örebro universitet är något vi talat om. Vi erbjöd också deltagarna total anonymitet och frågade 

deltagarna om det gick bra att intervjun spelades in. Samtliga deltagare avböjde erbjudandet om 

anonymitet och vi har därför valt att presentera dem vid namn. Deltagarna har också erbjudits att ta 

del av de transkriberade intervjuerna för att kunna rätta eventuella missförstånd och det var en av de 

intervjuade som valde att göra detta.  

I samband med detta har vi talat om att intervjun i sådana fall kommer att transkriberas och att 

informationen enbart kommer att användas för denna uppsats. Vi anser därför att vi har uppfyllt de 

fyra etiska krav som Bryman (2001) tar upp. 
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3.3.4 Teman och intervjufrågor 

Vi har använt oss av en intervjutyp som Oates (2006) och Bryman (2001) benämner som semi-

strukturerad och vi kommer här att presentera de teman och frågor som vi har utgått från när vi 

genomfört våra intervjuer. Dessa teman och frågor har vi kommit fram till genom vår 

litteraturöversikt. I ett flertal av de artiklar vi använt i litteraturöversikten tog man i viss mån upp 

samma för- och nackdelar och det är dessa som vi utformat våra teman utformas efter. Utöver de 

teman som berör för- och nackdelar har vi utformat ytterligare ett par teman som handlar om andra 

saker vi vill ha reda på t.ex. fakta om företaget vi intervjuat.  

I enlighet med vad Oates (2006) förespråkar har vi börjat med att ställa enkla frågor som den 

intervjuade redan har en klar uppfattning om för att få igång intervjun. Vidare har vi hållit oss till 

öppna frågor snarare än slutna för att undvika korta svar som ja och nej. Dock kan vissa följdfrågor 

vara åt det slutna hållet. Vi har även i största möjliga grad undvikit att ställa ledande frågor, detta för 

att inte på något sätt styra de svar vi får. 

3.3.4.1 Teman 

När vi genomförde våra intervjuer utgick vi utöver våra frågor från en intervjuguide där vi skrivit ned 

de teman vi ville ta upp. Att utforma en intervjuguide att förhålla sig till är enligt Bryman (2001) ett 

bra hjälpmedel när man genomför semistrukturerade intervjuer. Följande är de teman vi använde oss 

av i våra intervjuer: 

 Presentation av företaget.  

Detta kommer att fungera som en inledning till intervjun där vi ställer öppna frågor i stil med; 

”Kan du beskriva din roll i företaget?” samt ”Berätta kort vad företaget arbetar med”.  

 Företagets syn på cloud computing 

Här vill vi ha reda på företagets allmänna åsikter om cloud computing. 

• För- och nackdelar 

De för- och nackdelar vi tar upp nedan är de som vi funnit i den litteratur som vi har 

studerat inför, och under, skrivandet av denna uppsats. Vi kommer att ta upp både 

företagets egna uppfattningar samt om deras eventuella cloud computing-kunder 

har uttryckt några särskilda för- och nackdelar angående just cloud computing. 

Självklart kommer vi att vara öppna för ytterligare för- och nackdelar som framträder 

under intervjuerna.  

 Kostnad 

Detta är en fördel som tas upp både av såväl Armbrust m.fl. (2010), Walz & 

Grier (2010) som Khalid (2010). 

 Säkerhet 

Flera av artiklarna, (Zhong, Zhang, Xia, & Yu, 2010; Armbrust, o.a., 2010; 

Walz & Grier, 2010; Khalid, 2010), tar upp problemen med att skydda känslig 

data i molnet.  

 Miljö 

Cloud computing innebär en möjlighet att förlägga sina datacenter på 

geografiska platser där förnyelsebar energi kan utnyttjas, t.ex. vind-, våg- 

eller solenergi, men också att man genom att centralisera datorkraft kan 

spara el. (Armbrust m.fl., 2010)  
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 Tillit till tjänsteleverantören 

Att vara beroende av att kunna lita på tjänsteleverantören tas upp som ett 

problem med cloud computing av Armbrust m.fl. (2010), Khalid (2010), Walz 

& Grier (2010) samt Zhong m.fl. (2010).  

 Flexibilitet 

Såväl Walz & Grier (2010) som Armbrust m.fl. (2010) tar upp flexibilitet som 

en fördel med cloud computing. 

 Företagets användning av cloud computing 

 Vilken typ av företag cloud computing lämpar sig för 

• Ett företags förutsättningar och egenskaper 

• Vilka lämpar det sig inte för 

 Framtid. 

Då företagens tankar om cloud computings framtid mest kommer vara spekulation så är det 

inget vi kommer att lägga vikt på, men vi är ändå nyfikna på hur de tror att framtiden 

kommer att se ut.  

3.3.4.2 Frågor 

Kan du beskriva din roll i företaget? 
Berätta kort vad företaget arbetar med. 
Båda de ovanstående frågorna är öppna inledande frågor vars svar kan ge en bild av deltagarens 

insikt i ämnet, men det är också bra med öppna frågor i inledningen av en intervju. (Bryman, 2001; 

Kvale & Brinkmann, 2009; Oates, 2006) 

På vilket sätt arbetar ditt företag med cloud computing? 
Även denna fråga är av öppen karaktär och handlar om ett ämne där den intervjuade är väl insatt och 

har mycket att berätta. 

Vad säger era kunder om era cloud computing-tjänster? 
Vilka typer av tjänster efterfrågas? 
Båda de här frågorna syftar till att få deltagaren att beskriva sina kunder, vilket kan utforska vilka 

typer av företag som efterfrågar vissa tjänster och hur de har nytta av dem. 

Vad tycker du om cloud computing? 
Detta är en öppen fråga men det här är ett sätt att komma in på för- och nackdelar, att få deltagaren 

själv att ta upp dessa utan att vi tar upp det själva. 

Vilka fördelar ser du med cloud computing? 
Vilka nackdelar ser du med cloud computing? 
De två ovanstående frågorna är följdfrågor som vi har ställt om deltagaren ej kommer in på detta 

självmant. 

Vilka typer av företag är cloud computing bäst lämpat för? 
- Vilka förutsättningar krävs? 
- Vilka passar det inte för? 

Denna fråga syftar till att ta reda på vilka typer av företag cloud computing riktar sig till och på vilka 

sätt de kan ha någon nytta av det. Vi ställer också följdfrågor för att ta reda på om det är några 

särskilda förutsättningar som krävs och för att ta reda på vilka företag cloud computing inte lämpar 

sig för. 
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Vad vet/tycker du om IT-jättarnas cloud computing-tjänster, t.ex. Amazon EC2, App Engine, Azure? 
Detta är en fråga som vi anser kan ge utvecklande svar gällande föregående fråga, särskilt då den här 

frågan ställs direkt efteråt.  

4 Resultat 
Under den här rubriken kommer vi att redovisa de intervjuer vi genomfört. Det som presenteras är 

sammanfattningar av intervjuerna, och dessa kommer att presenteras intervju för intervju. 

Notera att det som sägs här inte är företagens officiella åsikter, utan det är de intervjuade 

personernas personliga åsikter och uppfattningar. 

4.1 Intervju med Örjan Hansson – Logica 
Örjan Hansson har jobbat länge inom IT-branschen och har stor erfarenhet av informationssystem. 

Han började på WM-data, som sedermera köptes upp av Logica och arbetade då som arkitekt under 

2001. Nu för tiden arbetar han på affärssidan av företaget där han hålls mycket med kundkontakter 

och hjälper bl.a. kunder att anpassa sig till molntjänster. Han har länge arbetat med molntjänster, då 

de redan på tiden på WM-data började marknadsföra något man kallade för standardtjänster under 

2003. Dessa standardtjänster bestod till största del av uthyrning av hårdvarukapacitet, s.k. server 

capacity on demand. 

Logica är ett globalt företag med ungefär 40 000 anställda runt om i världen, varav ca 5 200 i Sverige. 

Huvudkontoret är beläget i Stockholm, med ca 2000 anställda. Det är ett mycket brett IT-företag som 

arbetar med allt från hårdvarudrift till mjukvaruutveckling och konsultarbete. De har offshore-

verksamhet i ett flertal länder världen över, exempelvis Indien. Företaget satsar på att följa 

standarder istället för att använda sig av mer speciallösningar och har ett nära samarbete med bl.a. 

Microsoft. De arbetar även med Red Hat Linux, Solaris samt OSX. 

Örjan Hansson anser att nystartade företag har lättare att börja använda sig av cloud computing än 

stora, redan etablerade, företag. Eftersom ett nystartat företag förmodligen inte redan har investerat 

i stora mängder egen hårdvara kan de enklare kliva in i en molntjänst vilket även innebär att ingen 

investering behövs, då man helt enkelt kan hyra det man behöver när man behöver det. Software as 

a service-tjänster som t.ex. Google Docs och Microsoft Office 365 innebär att nystartade företag inte 

behöver investera i ett flertal dyra licenser. En annan fördel Örjan Hansson ser för unga nystartade 

företag är att man med cloud computing på väldigt kort tid kan etablera sig på marknaden, en s.k. 

time-to-market som är i princip oslagbar.  

Däremot menar Örjan Hansson inte att stora redan etablerade företag inte kan ha användning för 

cloud computing, men för ett företag som t.ex. redan har en egen serverhall är resan till molnet 

mycket längre och dyrare. Flytt av stora mängder data från den egna miljön till molnet kan bli en dyr 

historia, dessutom kan problem uppstå med integrationen och det kan vara denna kostnad som 

stjälper kalkylen med molntjänsten, det kan helt enkelt kosta för mycket att flytta.  

Han talar om att företagen nuförtiden är mindre statiska än tidigare i och med att de införskaffar nya 

bolag och även knoppar av andra i större utsträckning, och då det kan uppstå problem om man t.ex. 

slår ihop två företag som har olika system. Han ser att det är dessa typer av problem för företagen 

som driver efterfrågan på tjänster och lösningar som möjliggör stora flyttar. Han menar att dessa 
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problem för företagen drivit på utvecklingen av cloud computing, då de vill ha snabba 

avstegsprocesser och de vill kunna flytta data mellan olika leverantörer. 

Örjan Hansson tror också att ytterligare en av anledningar till att cloud computing slår nu är att 

outsourcing har blivit vanligare i Sverige de senaste tio åren, istället för att ha en egen stor IT-

avdelning på plats på företaget väljer många företag att istället outsourca sin IT till ett externt 

företag via molnet.  

På frågan om hans personliga åsikt om cloud computing svarar Örjan att han definitivt tror att det är 

här för att stanna. Han beskriver det ”gamla” sättet att leverera IT, när man levererar en stor mängd 

både hård- och mjukvara, som yxigt och klumpigt; ”Det måste finnas ett sätt att leverera IT som inte 

betyder att du köper en plåtburk och installerar massa grejer i den, och sen dör den efter tre år.” 

Han ser att sättet som IT levereras på har förändrats och att det har skett en ”tjänstefiering” av 

dessa, från att man levererar hårdvara som snabbt tappar i värde talas det nu mycket om virtuella 

arbetsplatser och tunna klienter som man använder via internet. En av de fördelar han nämner med 

detta är att du kan använda en virtuell arbetsplats oavsett de eventuella restriktioner som finns, om 

företaget t.ex. kör Windows kan du köpa en Macbook och fortfarande vara kompatibel med 

företagets system via en virtuell arbetsplats. 

Ett problem han ser med cloud computing gäller företag med höga säkerhetskrav, t.ex. banker samt 

företag med policys som reglerar var de får lagra sin data exempelvis staten och kommuner som i 

vissa fall inte får lagra sin data utanför landets gränser. Om just problemet med lagringspolicys säger 

han: 

”Stat, kommun kan ha mycket sådana saker som säger att vi inte får lagra det 

här utanför landets gränser. Det är ju ett beslut man har tagit någonstans, sen 

om det är förankrat i verkligheten, det är, det får man diskutera då men. Vi 

lever ju i en bransch där landsgränser försvinner blixtsnabbt. Det spelar ju 

ingen roll var servern står.” 

Säkerhet är det som Örjan ser som den största nackdelen och han kallar det en riktig ”showstopper” 

och menar att inloggningssystem med användarnamn och lösenord inte längre räcker till och lägger 

till att ”tolvåringarna knäcker ju sådant idag, det funkar ju inte”. 

På frågan om kundernas tillit till molntjänsteleverantören inleder han med att svara att han inte 

tycker att detta är något nytt för cloud computing utan att det även finns i ”traditionella” IT-

leveranser. ”Hur kan jag veta att du inte kollar i det här då?”, säger han. Örjan Hansson menar att 

man kan lösa detta med avtal. Han berättar att Logica etablerar tämligen omfattande avtal med sina 

kunder som exempelvis talar om att de som kommer att hantera eventuell känslig data har 

tystnadsplikt. Är du däremot ett litet företag och köper fem mailboxar av Microsoft så har du 

förmodligen svårt att få något annat än ett standardavtal. 

De cloud computing -kunder som Örjan Hansson ser som de vanligaste i dagsläget för Logica är stora 

företag som i de flesta fall är intresserade av att köpa serverkapacitet, lagring samt virtuella 

arbetsplatser.  
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Han tror att de flesta som använder sig av Googles och Microsofts molntjänster främst är mindre 

företag som lägger ut t.ex. sina konsulters mailboxar i molnet. Han säger bland annat: ”Jag tror säkert 

att det funkar alldeles utmärkt. Sen om man ska utvärdera om det blir billigare så, ja, om det tvista 

de lärde.”  

Ett problem som nämns under intervjun är att data som lagras hos vissa av de stora leverantörerna, 

han menar att vissa av leverantörerna har intresse av att ”bygga in” sina kunder. Med det menar han 

att man gör kunderna mer eller mindre beroende av sitt eget system, vilket kan göra det svårt för 

kunden att byta leverantör. Detta har också lett till att efterfrågan att kunna flytta sin data mellan 

olika leverantörer blivit större.  

Det som Örjan Hansson tycker är en av de mest intressant aspekterna av cloud computing idag är att 

det driver nya affärs- och avtalsmodeller särskilt när företag antingen vill flytta sin data eller lägga 

olika delar av sin verksamhet hos olika leverantörer. 

”Företag må vara hur duktiga som helst men de har väldigt svårt att 

samarbeta med varandra och det här kommer att ställa höga krav. Men sen 

finns det också massa möjligheter i det här, för vi ser ju också att 

affärsklimatet förändras runt det här, det är inte så självklart att vi går med 

vår portfölj utan vi tar med oss Microsoft och sen tar vi med oss Sun och tillslut 

så blir det ett erbjudande, det erbjudande som kunden faktiskt har frågat 

efter.” 

När vi frågade om miljöaspekten på cloud computing och hur kunderna såg på den sa han att de 

försökt använda det som en ”sell point” men att kunderna inte brytt sig om det. Däremot menar han 

att Logica själva är intresserade av att minska sina energikostnader. 

Rent tekniskt sett menar Örjan Hansson att det inte hänt så mycket nytt, han drar paralleller till 60-

talets stordatorer och menar att det här med att centralisera datorkraft inte är något nytt. 

Angående den nuvarande hypen gällande cloud computing säger han:  

”Marknadsföringen runt det här, och hypen, är ju grotesk nästan, men det 

finns ju en solid, så att säga, sanning i det här att det här är bra, det här är 

framtiden. Den dagen ni börjar jobba med det här då tror jag inte det kommer 

vara ifrågasatt ens, det är klart man lägger in det i en tjänst.” 

Dessutom nämner han att det alltid när det kommer ny teknik finns det människor som överdriver de 

fördelar som finns, likaså med cloud computing; det blir lite för bra, billigt och enkelt om man lyssnar 

på dem.  

  



 
 16 

4.2 Intervju med Fredrik Stenman – Nethouse 
Fredrik Stenman är en av Nethouse teamchefer inom systemutveckling. 

Hans uppgift som teamchef omfattar flera olika områden; personal, försäljning, budget, teknik- och 

affärsutveckling inom området, affärsutveckling för Nethouse som företag och affärsmodellen för att 

vara ett livskraftigt och stabilt företag. Fredrik Stenman lägger stor del av sin tid på att utveckla 

personalen samt kunderna och de relationer företaget har med sina kunder. Kan Nethouse göra sina 

kunder starkare och effektivare kommer det gynna Nethouse på sikt.   

Nethouse är ett svenskt IT-konsultföretag som arbetar med affärs- och verksamhetskonsulting med 

styrka inom IT-området, systemutveckling och design och implementation av IT-infrastruktur. De har 

idag ungefär 100 personer anställda, varav ungefär hälften i Örebro och har fem kontor i Sverige; 

Örebro, Göteborg, Borlänge, Linköping och Stockholm. Nethouse har ett nära samarbete med bl.a. 

Microsoft och Cisco. De arbetar efter sin slogan ”en lönsam relation” vilket t.ex. innebär att de hellre 

fokusera vad verksamheten behöver och utvecklar sedan en teknisk lösning efter det. Nethouse har 

tre olika leveransformer; resurskonsulting, projekt och service management. De strävar efter att ha 

ungefär en tredjedel av företagets omsättning på varje del. 

I dagsläget är Nethouse läge inom cloud computing på ett test- och utvärderingsstadie. Fredrik 

nämner att man provar t.ex. drift åt några mindre kunder i en molnmiljö, men han ser gärna att man 

skulle vilja prova att köra exempelvis Microsoft eller Googles mailtjänster. De har också planer på att 

köra någon typ av testapplikation i Microsofts Azure-plattform. ”Vi ser det som ett viktigt område 

och måste vara med och lära oss.”, säger han. 

Fredrik Stenman menar att det är produkt- och tjänstebolag som bygger molntjänster som har den 

största nyttan av cloud computing, och det är dessa företag som borde haka på cloud computing 

mer. Eftersom Nethouse mer är ett företag som säljer kunskap snarare än en produkt säger han 

också att ”Vi satsar på att följa med och lära oss cloud computing för att hjälpa andra att förstå”. 

Fredrik Stenman uppfattar att det är två saker som gör cloud computing intressant, dels 

virtualiseringstekniken men också affärsmodellen. 

”Jag uppfattar det som att det är två saker som gör att det är intressant. Det 

ena är virtualiseringstekniken, som har kommit så långt att det faktiskt går att 

bygga den här typen av datacenter. Den andra är affärsmodellen, alltså att 

man tar betalt per resursnyttjande.” 

Han påpekar samtidigt att varken virtualisering eller att ta betalt per resurs är något som är nytt. 

Fredrik Stenman tror att anledningen till att cloud computing börjar slå nu är att det inte längre är IT-

avdelningen som har pengarna för inköp av IT, utan att det går mer och mer mot att det är t.ex. en 

marknads-, logistikchef eller liknande som har hand om dessa inköp. Dessutom handlar inte IT bara 

om teknik och drift längre, utan om det används rätt kan det ge affärs- och konkurrensfördelar 

jämfört med andra företag.  När beställare ska köpa IT-lösningar vill de ha en klar bild över vad det 

kommer att kosta, per användare och år och vilka eventuella kostnader som kan tillkomma, t.ex. 

uppgraderingskostnader. Han menar att hyra serverkapacitet för en fast kostnad per användare och 

månad kan vara att föredra istället för att göra en stor investering i nya servrar. Fredrik Stenman 
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säger att det gäller att veta när man tjänar pengar på en cloud computing-lösning och när man inte 

gör det. 

Flexibilitet och skalbarhet är också fördelar han ser med cloud computing, framförallt för företag som 

är i förändring, som köper eller säljer bolag. Fredrik Stenman säger exempelvis ”Säg att du säljer ett 

bolag, då sitter man där med fem tusen Office-licenser, och dem kan du inte bara lämna tillbaka.” 

och påpekar att har man däremot hyrt Office på nätet, och betalar när man använder det, så kan 

man säga upp det när man inte behöver det längre. 

En annan fördel som Fredrik Stenman ser med cloud computing är att ett företag med ojämna 

prestandakrav exempelvis en webbshop tidigare har behövt köpa serverkapacitet för att klara 

toppar, bland annat julrushen, för att deras verksamhet inte ska sluta fungera. När försäljningen 

sedan dalar så används inte längre denna serverkapacitet, men den kostar fortfarande lika mycket 

pengar för företaget.  

Tillgänglighet är också något som är bra med cloud computing enligt Fredrik Stenman: 

”Det är ju lätt att sprida sig t.ex. om man kör tjänster i flera världsdelar, då är 

det lätt att nå ut. Det är ju uppbyggt på ett sådant sätt att det finns olika 

regioner som datan speglas mellan, så beroende på varifrån man surfar så 

åtkommer man molnet i just den regionen man befinner sig.” 

Om nackdelar med cloud computing säger han ”Det är klart att det finns nackdelar med cloud 

computing, men det finns ju alltid för- och nackdelar med alla typer av lösningar”. En nackdel han tar 

upp gäller informationssäkerheten. Om man väljer att lagra sin data i ett moln så tappar man till viss 

del kontroll över den, man vet inte exakt var den är lagrad och man kan heller inte vara helt säker på 

att du själv kan radera din data om det skulle behövas. Detta är särskilt viktigt för bolag som hanterar 

sekretessbelagd information eller affärshemligheter som offerter, kalkyler och dylikt. Fredrik 

Stenman säger också att företag som har krav på var deras data lagras t.ex. myndigheter och 

liknande, som inte får lagra sin data utanför landets gränser kan få problem med cloud computing. 

Även företag med extrema prestandakrav, såsom börssystem, tror han inte heller att cloud 

computing passar för.  

På frågan om storleken på företaget påverkar hur man kan använda cloud computing svarar han att 

han snarare tror att det har att göra med vilken typ av verksamhet företaget har än med storleken på 

företaget och att det inte går att koppla till någon specifik bransch eller typ av företag. Fredrik 

Stenman säger att i princip alla företag kan ha olika nytta av det, beroende på vilken verksamhet man 

bedriver. 

Han menar att det handlar om en kunskapströskel och ser att de företag som vet vad de har för 

behov av t.ex. tillgängligheten, möjligheten till upp- och nerskalning och möjligheten att få höjd 

prestanda vid behov som cloud computing erbjuder anser att det är något bra medan andra personer 

är skeptiska och kan tro att det rör sig om ett marknadsföringsknep. 
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Angående hypen kring cloud computing säger Fredrik Stenman: 

”Jag tror att man ska avdramatisera det här lite, för cloud computing kommer 

inte att frälsa någon, det är liksom ett nytt sätt att leverera datasystem.” 

Han menar att det ofta är så när ny teknik uppstår, att en del personer haussar medan andra 

avvaktar mer. ”Vissa vill prova nya saker medan andra vill vänta” säger han. 

På vår avslutande fråga om han har några tankar angående cloud computings framtid svarar han: 

”Som sagt så tror jag att det kommer att bli en del i övrig infrastruktur, det 

kommer inte att ta över allting, utan det är ett sätt att köra applikationer. Jag 

tror inte att det ska dramatiseras varken åt det ena eller andra hållet.” 

4.3 Intervju med Håkan Pettersson – Bradata 
Håkan Pettersson arbetar som försäljningschef på Bradata. 

Bradata är ett företag i Örebro som arbetar med IT-drift och -konsulting med ca 50 anställda. Deras 

verksamhet är uppdelad i två affärsområden; tekniskt konsulting samt IT-drift. De arbetar 

huvudsakligen med lösningar från Microsoft, Quest Software och Citrix. Bradata har valt att 

specialisera sig på vissa delar inom dessa och utför således spetsuppdrag åt större kunder, ibland 

även på uppdrag av andra stora konsultföretag. De har två serverhallar i närheten av Örebro, genom 

vilka de levererar IT-miljöer och tjänster till sina kunder.  

De erbjuder cloud computing-tjänster till kunder i form av drift av applikationer såväl som 

kapacitetsuthyrning, lagring och backup. Bradata erbjuder även virtuella arbetsplatser till sina kunder 

genom Citrix. 

Han pratar om att IT har blivit en allt viktigare del för dagens företag, han pekar t.ex. på att mailen i 

dagsläget är en affärskritisk produkt. Håkan Pettersson ser att det går mer och mer åt att kunder bara 

vill ha sin kärnverksamhet lokalt och outsourca det andra. Att ha sin egen IT lokalt på företaget 

menar Håkan Pettersson är dyrt i form av både pengar och kunskap, man måste till exempel ha en 

viss supportfunktion lokalt. Därför ser han att många företag idag väljer att outsourca sin IT i form av 

bl.a. virtuella arbetsplatser. 

IT är enormt komplext menar han och ser en fördel för kunderna att överlåta detta till IT-företag 

istället för att ha t.ex. en egen IT-avdelning som kostar mycket pengar. I och med detta utvecklas 

också kunderna till att bli väldigt duktiga beställare. Han menar att företagen tjänar på att outsourca 

IT till de kunniga företag som jobbar med det dagligen istället för att företagen själva ska försöka sig 

på det. 

”[…] kunderna börjar också se sig mer som beställare, att de inte behöver ha 

full teknisk kontroll, eller kunna exakt hur det fungerar rent tekniskt, bara det 

funkar om man säger så.” 
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Håkan Petterson ser en möjlighet med den nya cloud computing-teknologin för företag att t.ex. köpa 

in olika delar av sin IT från flera olika leverantörer. Tidigare har man varit tvungen att ha allting i 

samma serverhall.  

De företag som Håkan Pettersson anser vara de som har störst nytta av cloud computing är främst 

tjänsteföretag och företag som är under förändring, som köper upp eller knoppar av bolag, ett 

exempel på vad som kan hända vid köp av bolag är att man har för få t.ex. Office-licenser och måste 

köpa in fler. Om man istället hyr Office kan man då bara lägga till ett par användare.  

Också företag med varierande prestandakrav kan ha nytta av cloud computing, t.ex. en webbutik 

som får kraftigt ökad försäljning under julrushen kan istället för att köpa egen serverkapacitet, och 

därmed binda upp en stor mängd kapital, för att klara denna topp kan de istället hyra denna 

kapacitet när den behövs. 

Däremot anser han att cloud computing inte lämpar sig lika bra för industriföretag med datorer som 

bl.a. är kopplade till olika maskiner. Även för företag som kan ha krav på var deras data lagras kan det 

vara svårt att använda sig av cloud computing till fullo. 

Såväl säkerhet och tillit tycker Håkan Petterson inte längre är lika stora problem som de en gång 

varit, mognaden har gjort sitt. Han menar att kunderna nu för tiden litar på sina IT-leverantörer. 

På frågan om ett företags storlek har någon betydelse för vilken nytta man kan ha av cloud 

computing säger Håkan Pettersson att han i första hand ser att det är riktigt stora företag som i 

första hand låter externa driftföretag sköta sin IT-miljö. Mellanstora företag ser Håkan Pettersson att 

de ofta bygger upp sin egen miljö. För små företag ser han både för- och nackdelar med cloud 

computing, han menar att för ett litet företag som inte har behov av den ständiga tillgänglighet som 

cloud computing medför kan det bli dyrt, å andra sidan kan små företag som låter t.ex. Bradata sköta 

sin drift få tillgång till enorma system som de inte hade kunnat köpa själva då de är för dyra.  

Angående miljöfördelarna med cloud computing säger Håkan Petterson: 

”Vi konsumerar väldigt mycket el här förstås eftersom vi har stora system, 

men jämförelsevis om vi skulle slå ut det på alla våra kunder och lägga ut dem 

istället så blir det mindre då. Allting blir ju mycket effektivare här, så att de 

spar ju el, utsläpp och kyla och sådant också så det blir ju bättre.” 

Han påpekar dock också att de flesta kunder till stor del är ointresserade av detta, de bryr sig oftast 

mer om kostnaden än eventuella miljöfördelar. Det är mer av en sidofråga, menar han. 

Om cloud computings framtid så tror Håkan Pettersson att molnet kommer fortsätta vara starkt och 

ser inget som talar emot detta. Han tror helt klart att det är en våg som är här för att stanna. 
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4.4 Intervju med Johannes Eliasson – ClearIT 
Johannes Eliasson arbetar på ClearIT i Stockholm, han har arbetat där sedan oktober 2010, och har 

över sju års erfarenhet inom IT-branschen. 

ClearIT är ett företag baserat i Stockholm med ca 25 anställda, och är en av Sveriges största 

leverantörer av kundkontaktcenter, vilket är som ett call center som utöver telefonnummer även 

innehåller t.ex. kontakt via e-mail, fax, SMS och liknande. De säljer också en telemarketinglösning till 

företag med sådan verksamhet. ClearIT är också i framkant vad gäller lanseringen av cloud 

computing, och erbjuder sina produkter både som molnlösning och som produkt som kunden själv 

sköter driften av. 

Johannes Eliasson tror att cloud computing är något som är här för att stanna, och att det passar för 

de allra flesta företag på ett eller annat sätt oberoende av storlek eller typ av verksamhet. Alla 

företag som har behov av den tillgänglighet och skalbarhet som cloud computing erbjuder kan ha 

nytta av det, menar Johannes. Han påpekar också att man med rätt molnlösning kan outsourca dyra 

IT-avdelningar och serverhallar till en molnleverantör. 

Han ser också att cloud computing kan öppna dörren ytterligare för t.ex. open source-mjukvara, då 

en kund som kör sin drift via ett moln inte bryr sig om huruvida leverantören kör Microsoft eller open 

sourceprogramvara i sin miljö så länge det fungerar som det ska.  

Andra fördelar med cloud computing är att en person som arbetar via en virtuell arbetsplats som 

levereras via ett moln inte heller är låst till en viss typ av dator eller operativsystem, och om t.ex. en 

disk på den egna datorn går sönder så går inte allt arbete på den förlorad, menar Eliasson. 

Han nämner samtidigt att det gäller för företag som är intresserade av cloud computing att se till att 

välja den molnlösning som passar just det företagets behov. Väljer man fel lösning kan det sluta med 

att en flytt till molnet kan bli dyrare än vad det varit att sköta sin IT själv, och det finns fall då en 

molnlösning helt enkelt inte är lönsam. 

Johannes påpekar också att det finns vissa företag som t.ex. inte har behov av den tillgänglighet eller 

skalbarhet som cloud computing erbjuder, väldigt små företag som inte är beroende av att ständigt 

finnas tillgängliga via internet kommer kanske inte se någon anledning att flytta till molnet. 

Ett annat problem han ser med cloud computing är att man är beroende av en internetuppkoppling, 

och om ett företags internetuppkoppling går ner förlorar man också kontakten med molnet.  

På frågan om tillit till leverantören är ett problem svarar han att han tycker att det är samma frågor 

som dök upp när t.ex. internetbankerna började lanseras och e-handeln började ta fart, och att det 

handlar om en mognadsfråga. Många IT-företag etablerar också idag omfattande avtal för att se till 

att en kund inte känner sig otrygg.  

Miljöfrågan tycker Johannes Eliasson är intressant, och pekar på det faktum att man i en cloud 

serverhall mer effektivt utnyttjar servrarnas kapacitet än vad man gör i en traditionell serverhall, där 

varje kund hade sin egen server. Att samla ett stort antal kunder och företag i samma serverhall drar 

dessutom mindre ström jämfört med om varje företag skött sin IT-drift själv. 
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5 Analys 

5.1 Företag 
I litteraturöversikten har vi haft svårt att hitta konkreta exempel på vilka typer av företag som kan ha 

störst respektive minst nytta av cloud computing, därför kommer det under denna punkt inte göras 

kopplingar mellan intervjuerna och litteraturöversikten. 

Åsikterna om huruvida ett företags storlek påverkar på vilket sätt det kan ha nytta av cloud 

computing går isär bland personerna vi har intervjuat. Fredrik Stenman och Johannes Eliasson säger 

t.ex. att det inte går att koppla till vare sig företagets storlek eller specifik bransch. De menar att 

beror mer på vilken verksamhet man har och vilka behov man har, exempelvis stora krav på 

tillgänglighet. Däremot menar Örjan Hansson att det är enklare för små och nystartade företag att ta 

steget in i molnet, och därmed snabbt komma ut på marknaden, än vad det är för större företag. 

Detta eftersom ju större ett företag är desto större blir informationsmängden och systemen som ska 

flyttas vilket kan vara tidskrävande och kostsamt. 

För små företag kan cloud computing både innebära för- och nackdelar, menar Håkan Pettersson, 

och tar upp ett exempel utifrån Bradatas modell; Om ett litet företag lägger över sin drift på Bradatas 

moln så får de tillgång till enorma system som de inte haft råd att köpa själva. Å andra sidan kan 

kostnaden för ett litet företag kännas allt för hög. 

Både Fredrik Stenman och Håkan Pettersson menar att företag som kräver olika mycket prestanda 

under t.ex. olika tider på året kan ha stor nytta av cloud computing. De tar båda upp julrushen som 

ett exempel då trycket på exempelvis webbshoppar ökar markant. Om dessa webbshoppar skulle ha 

skött sin egen IT-drift så hade de varit tvungna att köpa in servrar, och därmed binda upp kapital, 

med tillräcklig kapacitet för att klara en julrush. Dessa servrar hade sedan använts betydligt mindre 

under resten av året men ändå kostat lika mycket pengar. 

I samtliga intervjuer tas företag som köper upp och säljer av bolag upp som en möjlig cloud 

computing-kund. Ett exempel tar Fredrik Stenman upp när han pratar om problemet med att köpa 

licenser istället för att hyra dessa: ”Säg att du säljer ett bolag, då sitter man där med fem tusen 

Office-licenser, och dem kan du inte bara lämna tillbaka.” 

Såväl Håkan Pettersson som Fredrik Stenman menar att det är företag som säljer produkter eller 

tjänster är de som kan ha störst nytta av cloud computing. Detta eftersom det är den här typen av 

företag som kan ha nytta av flera av de fördelar, t.ex. tillgängligheten, som finns med cloud 

computing utan att drabbas av dess nackdelar, exempelvis flyttkostnader. 

Företag som hanterar stora mängder konfidentiell data som t.ex. banker är enligt Örjan Hansson och 

Fredrik Stenman troligen inte intresserade av cloud computing eftersom det innebär att de måste 

lämna över kontrollen över sin data till en extern aktör. Även företag eller myndigheter som har 

restriktioner gällande var de får lagra sin data, t.ex. en svensk myndighet som inte får lagra sin data 

utanför Sveriges gränser, kan enligt alla de intervjuade ha svårt att anpassa sig till en cloud 

computing-miljö. 
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Fredrik Stenman tar även upp verksamheter med extrema prestandakrav, exempelvis börssystem, 

som en typ av verksamhet som troligtvis inte har så stor nytta av cloud computing i dagsläget, 

eftersom minsta fördröjning av information skulle kunna orsaka stora problem. Johannes Eliasson 

nämner också sjukhus som en verksamhet där cloud computing kan vara svårt att tillämpa. 

5.2 Miljö 
Såväl Örjan Hansson från Logica som Håkan Pettersson från Bradata säger att miljöfördelarna med 

cloud computing ser bra ut på papper, men att det för kunder och beställare i de allra flesta fall är en 

mindre viktig fråga, och att det snarare är kostnaden som styr. Däremot påpekar Örjan Hansson att 

Logica själva är intresserade av att minska sin energiförbrukning, men även där för att minska sina 

egna energikostnader, och inte i första hand för att minska utsläpp.  

Håkan Pettersson, Johannes Eliasson och Armbrust m.fl.(2010) menar att man genom att centralisera 

många företags IT-system till t.ex. en molnleverantörs serverhallar effektiviserar energiförbrukningen 

och minskar utsläppen, och säger att utsläppen skulle bli större om varje företag skulle ha sin egen 

serverhall istället. 

5.3 Kostnad 
En flytt för stora företag till molnet kan till en början bli en dyr historia enligt såväl Fredrik Stenman 

som Örjan Hansson. Såväl kostnaden för att flytta stora mängder data samt eventuella problem med 

integrationen som kan göra att det drar ut på tiden kan enligt Hansson stjälpa hela kalkylen. 

Kostnadsfördelarna kan vara att man slipper binda upp stora mängder kapital i form av en egen 

serverhall, istället kan man hyra serverkraft och betala för det man faktiskt använder, menar både 

Fredrik Stenman och Örjan Hansson. 

Armbrust m.fl.(2010), Walz & Grier (2010) och Khalid (2010) talar alla om de ekonomiska fördelarna 

med cloud computing, där man bara betalar för de datorresurser man använder, och därmed slipper 

binda upp kapital. 

Att på ett företag ha en egen IT-avdelning är något som både Johannes Eliasson och Håkan 

Pettersson anser är dyrt, både i form av pengar och den kompetens man behöver ha lokalt för 

exempelvis support, och menar att det blir billigare för företagen att outsourca både sin IT och sitt 

tekniska kunnande. 

5.4 Säkerhet och tillit till tjänsteleverantören 
Fredrik Stenman tycker att informationssäkerheten är ett problem med cloud computing och säger 

som exempel att man tappar den direkta kontrollen över sin data om man lagrar den i ett moln. Även 

Örjan Hansson tycker att säkerheten kan vara en stor nackdel med cloud computing och benämner 

säkerhetsproblemet som en riktig ”showstopper”.  Till skillnad från de andra tycker inte Håkan 

Pettersson att säkerhet är något problem längre då han anser att IT-marknaden har mognat och att 

företagen numera i större grad litar på sina IT-leverantörer. Samtidigt påpekar han att man behöver 

skriva tämligen omfattande avtal för att tilliten inte ska bli ett problem. Även Örjan Hansson och 

Johannes Eliasson menar att man kan kringgå tillitsproblemet med hemula avtal som gör att kunden 

känner sig trygg med att lämna ut sin data till en extern aktör.  
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Ett flertal av artiklarna i litteraturöversikten tar även de upp säkerhet och tillit som stora problem, 

exempelvis skriver Armbrust m.fl. (2010) att säkerheten är ett av de mest omtalade problemen med 

cloud computing.  

5.5 Flexibilitet 
Att flexibilitet är en fördel med cloud computing påpekar både Håkan Pettersson och Fredrik 

Stenman som båda använder exemplet med en webbshop under julrushen. Även om Örjan Hansson 

inte använder just det exemplet håller han med om att en fördel med cloud computing är att man 

kan hyra t.ex. processorkraft när man behöver den och lämna tillbaka den när den inte längre 

behövs. Detta är särskilt viktigt för företag som köper upp, eller säljer av bolag. 

Walz & Grier (2010) och Armbrust m.fl. (2010) skriver mycket om flexibilitet och de positiva effekter 

som det medför, och håller alltså med de intervjuade om att flexibiliteten med cloud computing är en 

viktig fördel.  

5.6 Outsourcing 
I takt med att IT allt oftare outsourcas i Sverige så ser samtliga intervjuade att företag blir bättre på 

att beställa och köpa in IT från en extern aktör istället för att ha en egen kostsam IT-avdelning på 

företaget. De säger också att det blir allt vanligare att företag lägger ut olika delar av sin IT till olika 

leverantörer. 

Outsourcing var inte ett tema som uppstod ur litteraturöversikten, utan det framkom utifrån 

intervjuerna, och är inget som omtalats explicit i de artiklar som ingick i översikten. 

5.7 Framtid & Hype 
Både Fredrik Stenman och Örjan Hansson talar om att det finns en stor hype kring cloud computing, 

och att det är många som överdriver fördelarna som finns och håller tyst om nackdelar och problem. 

De menar att cloud computing har överdramatiserats och att fler borde se på det på ett mer 

realistiskt sätt.  

Däremot ser samtliga som har intervjuats att cloud computing är här för att stanna. Johannes 

Eliasson går så långt som att säga att all IT i framtiden kommer att köpas som en tjänst, även att 

privatpersoner kommer köpa in prestanda istället för att ha den hemma medan Fredrik Stenman är 

mer försiktig och tror att det kommer bli en del av en normal infrastruktur. 

Gemensamt för artiklarna som använts i litteraturöversikten ser även de en ljus framtid för cloud 

computing, och menar att det är här för att stanna. 

5.8 Övrigt 

5.8.1 Time-to-market 

Time-to-market är ett utryck som Örjan Hansson använde sig av när han beskrev den tid det tar för 

ett nystartat företag att komma ut på marknaden. Han menar att företag med hjälp av cloud 

computing snabbt kan nå ut till sina kunder därför att exempelvis investeringskostnaderna minskar 

då man inte behöver köpa egna licenser och servrar vilket både kostar pengar och tar tid. 
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5.8.2 Datainlåsning 

Örjan Hansson talar också om att vissa IT-leverantörer har system som är utformade på ett sätt som 

gör det svårt för kunden att byta leverantör. Han tror att det här kan vara en av anledningarna till att 

det finns en stigande efterfrågan på lösningar som gör att man lättare kan byta leverantör. Johannes 

Eliasson påpekar dock att datainlåsning till viss del kan avtalas runt. 

Armbrust m.fl. (2010) pekar också på att datainlåsning kan vara ett problem som gör att företag kan 

vara tveksamma till att flytta till en molnmiljö. 

5.8.3 Affärsmodeller 

Fredrik Stenman och Örjan Hansson är överens om att en av de saker som gör cloud computing 

intressant är betalningsmodellen där man betalar för vad man faktiskt använder. Samtidigt påpekar 

Fredrik Stenman att detta inte är något nytt men att det är först nu det får genomslag. 

I både Walz & Grier (2010) och Armbrust m.fl. (2010) omnämns de här affärsmodellerna som pay-for-

use-modeller, och nämns som en möjlig fördel. 

6 Slutsatser 
Vi har kommit fram till att de flesta företag kan ha nytta av cloud computing i viss utsträckning; det 

har framkommit utifrån våra intervjuer att det handlar om att hitta det sätt att utnyttja cloud 

computing som passar den verksamhet man bedriver snarare än storleken på företaget.  

Man kan konstatera att små- och/eller nystartade företag har en kortare väg till molnet än vad större 

och redan etablerade företag har då man oftast inte har en lika stor mängd data som behöver flyttas. 

Cloud computing innebär ett sätt för dessa företag att starta en verksamhet med lägre 

investeringskostnad. 

För mellanstora och stora företag är inte frågan huruvida cloud computing lämpar sig eller inte lika 

lätt att svara på. För dessa företag gäller det att göra en noggrann kostnadsanalys för att dessa 

företag ska få en bild av vad en migration till molnet kan komma att kosta. För stora företag som inte 

vill flytta hela sin verksamhet till en cloud computing-miljö kan det ändå löna sig att flytta en del av 

verksamheten, t.ex. mailen, till en molnleverantör. 

Flexibiliteten som cloud computing medför kan vara till stor nytta för flera olika typer av företag då 

man enkelt kan anpassa det man hyr t.ex. licenser eller lagringsutrymme efter de behov och 

prestandakrav som finns. Ett företag kan också t.ex. hyra serverkapacitet istället för att köpa in egna 

dyra servrar, och således minska sina kostnader. 

Tjänsteföretag, exempelvis en IT-tjänsteleverantör, kan med hjälp av cloud computing snabbt nå ut 

med sina tjänster och dessutom enkelt lansera sina tjänster globalt då man med vissa 

molnleverantörer får sin data speglad på servrar över hela världen vilket leder till att datan är snabbt 

tillgänglig oavsett var i världen kunden befinner sig. 

Informationssäkerheten är ett stort problem vi identifierat med cloud computing, dels då man flyttar 

den direkta kontrollen över sin data från sina egna lokaler till molnet men också att information som 

skickas över internet oftare är mer sårbar än sådan som finns lokalt bl.a. då säkerhetsriskerna är fler. 
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Företag eller myndigheter som hanterar stora mängder känslig eller säkerhetsbelagd data så som 

banker eller t.ex. socialtjänsten är troligen mindre villiga att släppa den direkta kontrollen över sin 

data till en extern leverantör. 

Det finns även vissa andra undantag där cloud computing inte passar som t.ex. börssystem där det 

finns extrema krav på svarstid och prestanda som gör att det blir svårt att köra systemen över 

internet, eller industriföretag som kräver lokala datorer uppkopplade till maskiner. 

Efter att ha gjort den här undersökningen har vi kommit fram till att ett företags potential att utnyttja 

cloud computing inte har så mycket med storleken på företaget att göra utan att det snarare är så att 

de flesta företag oavsett storlek kan ha nytta av cloud computing, det gäller att hitta den lösning som 

passar det egna företagets krav och behov.  

7 Diskussion 
Att svara på frågan vilka typer av företag i Sverige som har störst, respektive minst, nytta av cloud 

computing visade sig vara svårare än vi trott. Dels då det visat sig att begreppet är bredare än vad vi 

trodde när vi inledde undersökningen, men även då det finns många olika sätt att använda cloud 

computing och det har visat sig att de flesta företag faktiskt kan ha någon slags nytta av det. 

Det finns förmodligen fler typer av företag än de som framkommit genom intervjuerna men vi anser 

ändå att de allra flesta företag finns representerade i någon form. 

Det är intressant att se att två av personerna vi intervjuat har påpekat att tekniken som möjliggör 

cloud computing egentligen inte är speciellt ny; såväl virtualisering som att man betalar för de 

resurser man använder har funnits länge inom IT. Därför kan man fråga sig vad det är som gör att 

cloud computing slår igenom stort först nu. Vi tror framför allt att det är internets utveckling som 

möjliggjort denna utveckling då internetuppkopplingarna i dagens samhälle är så pass snabba att 

man kan komma åt en virtuell arbetsplats i princip lika snabbt som om den var fysiskt lagrad på 

datorn man arbetar vid. 

Vi valde att göra en undersökning i svensk kontext, och ta reda på vad några svenska företag tyckte 

om cloud computing. De för- och nackdelar som framkommit i intervjuerna har i stor utsträckning 

varit desamma som nämnts i litteraturen vi läst inför utformningen av undersökningen, men det har 

ändå funnits vissa olikheter. Vi misstänker att det kan vara t.ex. kulturella skillnader som kan göra att 

man på olika platser i världen rankar vissa fördelar och problem som mer eller mindre viktiga. De 

artiklar vi använt oss av i litteraturöversikten är skrivna av personer från olika platser i världen; USA, 

Pakistan och Kina. Att det i flera av våra intervjuer sagts att tilliten till t.ex. en moln- eller 

tjänsteleverantör inte är ett så stort problem idag kan bero på att både den svenska IT-marknaden 

och svenska företags användning av IT har mognat. 

Däremot går det att diskutera hur långt den här tilliten går, då det i flera av intervjuerna har framgått 

att man etablerar tämligen omfattande avtal gällande såväl sekretess som tystnadsplikt leverantör 

och kund emellan. Eftersom dessa avtal är nödvändiga så anser vi att den här tilliten trots allt är 

begränsad, och att man även om man litar på varandra till viss del så verkar man vilja ha ett avtal att 

luta sig mot. 
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Vi blev överraskade av hur liten vikt som lades vid de positiva miljöaspekterna som cloud computing 

kan medföra. Det visade sig att ett par av de företag vi intervjuat har försökt att använda det som en 

”sell point” mot sina kunder men att det mest varit en sidofråga. Kunderna har i första hand varit 

intresserade av att minska sina kostnader snarare än att rädda miljön. 

En annan sak som överraskade oss var att datainlåsning inte togs upp som ett större problem av 

personerna vi intervjuade. Å andra sidan kan detta bero på att vi i viss utsträckning intervjuat just 

leverantörer av cloud-tjänster, och dessa personer kanske är mindre villiga att ta upp det här 

problemet, eller rent av inte ser det som ett problem. 

7.1 Metodkritik 
Under den här rubriken tar vi upp några punkter som vi eventuellt kunnat genomföra på ett annat 

sätt än vad vi gjort, och vilka konsekvenserna av detta kunde ha blivit. 

Det hade kunnat vara önskvärt att intervjua fler än de fyra företag vi genomfört intervjuer med, för 

att med större säkerhet kunna besvara våra frågeställningar. Vi anser dock att vi har fått ut tillräcklig 

information av de intervjuer vi genomfört, hade vi inte tyckt det så hade fler intervjuer genomförts. 

De företag vi har intervjuat har också varit uteslutande företag inom IT-sektorn. Om vi gjort en mer 

omfattande undersökning med eller haft ett mer diversifierat urval tror vi hade att vi fått annorlunda 

svar; vi misstänker att IT-inriktade företag är mer positivt inställda till ny teknik än företag med 

mindre erfarenhet inom området. Att vi till största del fått tag på leverantörsföretag skulle kunna ses 

som ett problem, då risken finns att man får onyanserade svar, som framställer ämnet som 

överdrivet positivt. Detta tycker vi dock inte har varit något problem, då personerna vi har intervjuat 

har varit ärliga och inte varit rädda att peka ut de problem de ser med cloud computing. 

Eventuellt kunde det ha varit önskvärt att genomföra en mer omfattande litteraturstudie som 

underlag för utformningen av intervjuerna, exempelvis med hjälp av Webster och Watsons (2002) 

ramverk för hur en utförlig litteraturstudie bör genomföras. Om en mer omfattande litteraturstudie 

hade gjorts så hade vi troligen haft en stadigare grund att utforma våra intervjuer efter, vi hade också 

fått ett större material att utforma vår teoretiska tolkningsram efter. 

När vi utformat våra intervjuer har vi utgått ifrån att vi kommer att få långa berättande svar av 

personerna vi intervjuat. Hade vi intervjuat en mer talträngd person än vad som har varit fallet så 

hade kanske en mer strukturerad intervju varit ett bättre sätt att få ut de svar vi sökt. Vi har dock haft 

turen att intervjua kunniga och vältaliga personer i samtliga intervjuer. Det här är en risk vi varit 

medvetna om, men vi har ändå valt att genomföra intervjuerna på ett mindre strukturerat sätt då vi 

anser att fördelarna överväger nackdelarna. 

En nackdel med arbetssättet vi valde, nämligen att spela in och transkribera våra intervjuer är att det 

är tidskrävande enligt Bryman (2001), speciellt om intervjuerna blir långa och omfattande. Även 

Kvale & Brinkmann (2009) påpekar också att det är tidskrävande att transkribera stora mängder 

intervjumaterial och att det även kan bli en stressfaktor. Vi anser dock att fördelarna med det här 

sättet att arbeta helt klart väger tyngre än nackdelarna, då vi många gånger haft stor hjälp av att 

kunna gå tillbaka och titta på de transkriberade intervjuerna. Detta märktes inte minst när vi 

arbetade med den intervjun som vi enbart fört anteckningar med, det var märkbart lättare att gå 



 
 27 

tillbaka och titta i ett transkript än vad det varit att titta i anteckningar och försöka minnas vad som 

sagts i intervjun. 

En nackdel Oates (2006) tar upp med ljudinspelning är att den intervjuade kan känna sig obekväm 

med att det han eller hon säger spelas in, och rent av kan välja att inte delta om det som sägs spelas 

in. Detta är dock inget vi har lagt märke till under intervjuerna, tvärtom har de personerna som 

spelats in varit avslappnade och till synes oberörda av att det de säger spelas in. 

En annan sak som kan vara negativt med ljudinspelning och transkribering är att man kan missa 

visuella saker som händer under intervjun, som gester och ansiktsuttryck. Vi anser dock inte att detta 

har varit något bekymmer under arbetets gång. 

Svenning (1997) tar upp ett antal faror med kvalitativ analys, som vi tagit hänsyn till när vi analyserat 

våra intervjuer. Exempelvis tar Svenning upp något som han kallar kronvittnesyndromet, vilket 

innebär att forskaren själv inte gör någon analys, utan bara använder av det som intervjudeltagarna 

har sagt. En annan fara Svenning ser är att intervjuaren påverkar intervjudeltagaren genom t.ex. 

utrop och minspel när deltagaren pratar. Detta har vi försökt ta hänsyn till, och har gjort vårt bästa 

för att hålla oss neutrala under intervjuernas gång och inte styra intervjuerna. I efterhand hade det 

kanske ha varit bra om vi styrt intervjuerna lite mer, för att komma bort från vissa sidospår. 

7.2 Källkritik 
De artiklar vi har använt oss av i litteraturöversikten samt utformningen av våra teman och 

intervjufrågor är från källor vi betraktar som säkra, de är publicerade i pålitliga tidskrifter eller skrivits 

i samband med konferenser som genomförts av t.ex. IEEE som är en högt rankad organisation. 

Böckerna vi har använt är vedertagna metodböcker, som bl.a. används som kurslitteratur på Örebro 

Universitet. De har långa listor med referenser, och vi betraktar dem som mycket pålitliga. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vår undersökning utgår ifrån svenska företag tycker vi att det skulle vara intressant att göra 

en jämförande undersökning av företags uppfattningar av de för- och nackdelar som finns med cloud 

computing i olika delar av världen.  

Vi tycker också att det kan vara av intresse att undersöka om det förvånansvärt låga fokus som ligger 

på miljöfrågan kring cloud computing är unik för svenska företag eller om det är på samma sätt 

världen över. Liknande frågeställningar om uppfattningen om t.ex. tillit och säkerhet kan även de 

vara intressanta. 

Istället för att lägga fokus på att intervjua kunniga personer inom IT-sektorn hade man kunnat göra 

en mer omfattande undersökning med deltagare från andra branscher. Man hade också kunnat göra 

t.ex. en fallstudie på ett företag, antingen ett som idag använder sig av cloud computing för att 

utvärdera hur det fungerar, eller på ett som i dagsläget inte gör det för att se vilka möjligheter 

företaget har för att ta steget ut i molnet. 
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