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Sammanfattning 
Att inom företag och organisationer använda sig av molntjänster är den senaste heta 
trenden inom IT-världen. Men vad finns det egentligen för fördelar och nackdelar med 
att använda sig av molntjänster? I Denna uppsats beskriver vi först fenomenet molnet 
och molnjänster, även känt som cloud computing. Efter det har vi gjort en 
litteraturstudie för att ta reda på vad det finns för för och nackdelar med användandet 
av molntjänster. Vi har till slut utfört en kvalitativ enkätundersökning för att ta reda på 
vad IT-företag som använder sig av molntjänster upplever för för och nackdelar med 
dem. Den genomförda litteraturstudien resulterade i ett visst antal för och nackdeler. 
Dessa för och nackdelar har vi delat in i åtta stycken kategorier med övergripande 
teman. Vi har därefter utformat enkätfrågorna utifrån dessa kategorier. 
 

Nyckelord: Molnet, Molntjänster, Cloud computing, Fördelar, Nackdelar. 
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Abstract 
The use of the cloud computing for companies and organisations is the newest trend 
in the IT-world. But what beneftis are there for the users of these services, and what 
are the risks and drawbacks? In this paper we will first of all describe the 
phenomenon cloud computing, after that we have done a literature study to describe 
the benefits and drawbacks with cloud comptuting, and finally we have made a 
qualitative survey to investigate what benefits and drawbacks swedish IT-companies 
experience with the use of cloud computing. The litterature study resulted in a certain 
amount of benefits and drawbacks, these were later sorted into eight categories with 
an overall theme. Finally, we created the survey questions using these eight 
categories. 
 

Keywords:  Cloud, Cloud services, Cloud computing, Benefits, Drawbacks 
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Begreppslista 
 

Molnet eller Datormoln - ett antal servrar och andra resurser vars kombinerade 
kapacitet erbjuds som tjänster (processorkraft, lagring, bandbredd, applikationer mm) 
on-demand över internet (Mell & Grance, 2011). 
 

Molntjänster - syftar på de applikationer och tjänster som tillhandahålls på molnet, 
via internet och brukas av användare. 
 

Cloud computing - den engelska benämningen för användandet av molnet och 
molntjänster. Se kapitel 2 för mer utförlig beskrivning. 
 

Serviceleverantör - en aktör som levererar en tjänst på molnet via internet 
 

SaaS - Software as a service, applikationer som som körs på molnet och erbjuds via 
internet till konsumenterna via t.ex en webbläsare (Mell & Grance, 2011).  
 

PaaS - Platform as a service, utvecklingsmiljöer som körs på molnet och erbjuds via 
internet till konsumenterna (Mell & Grance, 2011). 
 

IaaS - Infrastructure as a service, drift av servrar på molnet som erbjuds till 
konsumenterna över internet (Mell & Grance, 2011). 
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1. Inledning 
De senaste åren har det gått att se en kraftigt ökad trend hos företag att lägga ut 
delar av sin verksamhet på molnet. En studie som Gartner har gjort visar att 
marknaden för molntjänster förväntas öka med 18.5 procent under 2013 till att uppnå 
131 miljarder dollar världen över, under 2012 var den totala marknaden för 
molntjänster 111 miljarder dollar (Gartner, 2013). Vårt eget vetande om molntjänster 
är begränsad, med tanke på den ökande trenden så ges intrycket att det är till stor 
nytta för många. Cloud computing, eller datormoln som det kallas på svenska är ett 
sätt att referera till användningen av delade datorresurser. I ett datormoln finns ett 
stort antal servrar och andra resurser, deras kombinerade kapacitet erbjuds sedan 
som tjänster (processorkraft, lagring, bandbredd, applikationer mm) on-demand över 
internet. Slutanvändarna av molntjänsterna vet oftast inte vart servrarna fysiskt 
befinner sig, utan ansluter sig mot dem via internet och börjar arbeta (Bhardwaj, et al, 
2010). 
 

Givet de fördelar som utlovas med att använda molntjänster är det lätt att förstå 
varför molnet växer som affärsområde. Löften om minskade kostnader genom att 
företag inte behöver sköta delar eller hela system själva, in-house, är lockande. 
Minskade kostnader anges ofta som den drivande orsaken till att börja använda 
molntjänster (Carroll et al. 2011). Det är hursomhelst inte den enda eller 
nödvändigtvis främsta drivkraften till att flytta ut på molnet. Skalbarhet nämns även 
som en framträdande orsak (Carroll et al. 2011). Alla är dock inte redo eller villiga att 
omfamna användandet av molntjänster. Det är framförallt frågor kring säkerheten 
som utgör det största hindret för företag (Chow et al. 2009; Dillon et al. 2010). 
Användandet av molntjänster innebär att brukaren lämnar över skötseln av hårdvara, 
mjukvara och lagring av data till tredje part. Det innebär dock även att brukaren inte 
har någon kontroll över den bakomliggande infrastrukturen, var och hur datan lagras 
samt vilka som har tillgång till denna. För företag och organisationer kan detta utgöra 
ett problem, särskilt om det rör sig om känslig information. 
 

Många artiklar tar upp teoretiska fördelar och nackdelar kopplat till molnet och 
molntjänster, dock färre på hur företagen som använder molntjänster upplever dessa 
för och nackdelar. Vi vill därför ta reda på vilka för och nackdelar företag upplever 
med molntjänster efter att de har börjat använda dem i verksamheten. Detta är 
nödvändigt för att ge en sån bred bild av området som möjligt och se hur de olika för- 
och nackdelarna upplevs i praktiken. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka fördelar samt nackdelar IT-företag 
upplever med användningen av molntjänster. 
 

Vi kommer uppnå vårt syfte genom att besvara följande frågor: 
 Vilka fördelar respektive nackdelar finns med att lägga ut sin verksamhet i 

molnet?  
 Vad för fördelar respektive nackdelar upplever it-företagen med användningen 

av molntjänster? 
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1.3 Analys av frågeställning/problem (problematisering) 
Att lägga ut sin eller delar av sin verksamhet på molnet innebär för ett företag att en 
eller flera tjänster tillhandahålls via internet, och brukas för att tillgodose företagets 
behov. Genom användandet av molntjänster överlåter företaget ansvaret för 
hårdvaran till en tredje part. För ett företag leder det till låga initialkostnader vid 
uppstart av nya system då inga inköp av servrar och dylikt behövs, de betalar även 
enbart för de resurser som används, samt att de slipper spendera tid och pengar på 
underhåll. Vi avser ta reda på vad det finns för fördelar samt nackdelar kopplat till det 
ovan nämnda. Vi avser även ta reda på vilka för och nackdelar IT-företag, som 
sysslar med dataprogrammering, upplever med nyttjandet av de tjänster de använder 
på molnet via internet. 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att undersöka små till medelstora (SME) IT-företag. SME står för “small 
and medium-sized enterprises”. SMEs defineras inom EU som företag som har 
mellan 10 och 250 anställda och har en omsättning mellan 2 och 50 miljoner euro per 
år. SMEs representerar 99% av alla företag inom EU. Det är vanligt att SMEs har 
svårt att upprätthålla kapital eller krediter, speciellt i tidigt stadie. Deras begränsade 
resurser kan reducera tillgången till ny teknik och innovation (European Union, 2005). 
Vi har valt att undersöka företag som kan klassificeras som SMEs då nyttjandet av 
molntjänster kan tillföra mer nytta för dem. 
 

Vi har valt att undersöka IT-företag som sysslar med programmering och 
systemutveckling därför att vi vill undersöka för och nackdelar med molntjänster ifrån 
alla tre typer av servicemodeller (SaaS, PaaS och IaaS). Genom att undersöka IT-
företag som sysslar med systemutveckling får vi med tjänster ifrån servicemodellen 
PaaS, som är systemutvecklingsplatformer på molnet. En annan avgränsning som vi 
har gjort är att hålla uppsatsen på en mer abstrakt nivå, vi går inte in på tekniska 
detaljer. 
 

Det hade varit möjligt att avgränsa sig till en specifik typ av molntjänst utifrån Saas, 
Paas eller Iaas. Vi valde dock att inte göra en sådan avgränsning eftersom det 
innebar att vi också skulle begränsa oss till företag som använder just den typen av 
tjänst. Vi uppfattade detta som problematiskt då vi avsåg att genomföra en kvantitativ 
studie och det var viktigt för oss att få in  tillräckligt med villiga respondenter. I 
efterhand är motiveringen inte hållbar eftersom vi övergick till en kvailtitativ studie då 
vi inte hade tillräckligt med respondenter. En annan anledning till varför vi inte valde 
att avgränsa oss till en specifik tjänst är att i litteraturen hanteras ofta fördelar och 
nackdelar med molnet och molntjänster utifrån ett enhetligt perspektiv, och inte ifrån 
en specifik typ av tjänst.    

1.5 Intressenter 
Intressenter som kunskapen riktas till är framför allt företag som funderar på att nyttja 
molntjänster. Dessa företag kan se de fördelar och nackdelar som vi har tagit fram, 
och sedan se hur de företag som implementerat molntjänster beskriver dem. 
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2. Vad är cloud computing? 
Cloud computing är ett övergripande begrepp som skulle kunna översättas till 
“användningen av molnet och molntjänster”. Vi kommer att använda oss både av 
begreppet cloud computing och molnet/molntjänster, eftersom det är inte alltid det 
ena eller det andra passar in. Cloud computing är ett modernt och komplex 
forskningsområde som idag anses befinna sig tidigt i sin utveckling (Trigueros-
Preciado, et al, 2013). Det finns idag ingen helt accepterad definition på ämnet, men 
den mest accepterade och användna definitionen är den som “National Institute of 
Standards and Technology” (NIST) har publicerat (Trigueros-Preciado, et al, 2013). 
Vi kommer att använda oss av NISTs definition av cloud computing i denna rapport, 
då den är den mest accepterade och användna. 
 

National Institute of Standards and Technology (NIST) är en organisation som drivs 
av USA:s handelsdepartement. NIST publicerar bland annat standarder och riktlinjer 
för IT (Wikipedia, 2013). I artikeln “The NIST Definition of Cloud Computing”, skriven 
2011 definerar Peter Mell och Timothy Grance cloud computing enligt följande: 
“Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, 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 beskriver fem stycken väsentliga kännetäcken som karaktäriserar cloud 
computing i sin artikel. Dessa fem kännetecken är: On-demand self-service, broad 
network access, resource pooling, rapid elasticity och measured service. 
(Beskrivningen av dessa fem kännetecken är tagna ifrån Mell & Grance, 2011, och 
översatta av oss) 
 

On-demand self-service. En kund kan ändra sin datakapacitet, till exempel servertid 
och nätverkslagring, som behövs automatiskt utan mänsklig interaktion med 
serviceleverantören (Mell & Grance, 2011). 
 

Broad network access. Möjligheter som finns tillgängliga över nätverk och nås via 
standardiserade mekanismer som främjar användandet av klientplattformar (t.ex. 
mobiltelefoner, surfplattor, bärbara samt stationära datorer) (Mell & Grance, 2011). 
 

Resource pooling. Leverantörens datorresurser är ihopsamlade för att kunna erbjuda 
flera kunder olika fysiska och virtuella resurser dynamiskt, som tilldelas efter kundens 
behov. Generellt sett har kunden ingen kontroll eller vetskap över den exakta platsen 
över de fördelade resurserna (Mell & Grance, 2011).  
 

Rapid elasticity. De datorresurser som tillhandahålls kan skalas upp och ner efter 
behov, i vissa fall automatiskt. För kunden kan resurserna verka obegränsade och 
kan disponeras i vilken mängd som helst när som helst (Mell & Grance, 2011). 
 

Measured service. Användningen av resurser t.ex. lagring, processorkraft, bandbredd 
och användarkonton i molnet övervakas och optimeras 
automatiskt.  Resursanvändningen i molnet kan mätas och rapporteras till både 
leverantören och kunden (Mell & Grance, 2011). 
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2.1 Servicemodeller 
NIST beskriver tre olika servicemodeller i sin definiton av cloud computing, dessa tre 
är: “Software as a service” (SaaS), “Platform as a service” (PaaS) och “Infrastructure 
as a Service” (IaaS). 
(Beskrivningen av dessa tre servicemodellerna är tagna ifrån Mell & Grance, 2011, 
och översatta av oss) 
 

Software as a service (SaaS). Möjligheten erbjuds till användaren att använda 
leverantörens applikationer som körs på en infrastruktur i molnet. Applikationerna är 
tillgängliga via olika klientenheter som antingen kan vara ett tunnt klientgränssnitt 
som en webbläsare (t.ex webbaserad e-mail), eller ett programgränssnitt. 
Användaren hanterar inte eller har ingen kontroll över den underliggande 
infrastrukturen (Mell & Grance, 2011). 
 

Eftersom applikationen körs i molnet, behöver användaren inte installera eller köra 
applikationen på sin dator. Några exempel på SaaS är: 
 

Google Apps, en molnbaserad produktsvit som innehåller bland annat webbaserad 
E-mail, delning av dokument och kalkylark, kalender för schemaläggning och lagring 
av filer (Google, 2014a). 
 

Office 365, en liknande tjänst som Google Apps, men som erbjuds av företaget 
Microsoft (Microsoft, 2014). 
 

Facebook, ett socialt medium för att hålla kontakt med vänner och bekanta genom 
meddelandetjänst och delning av bilder med mera (Wikipedia, 2014). 
 

Twitter, en social meddelandetjänst och microblog. Används för att dela korta 
meddelanden av både privatpersoner och företag (Twitter, 2014).  
 

Platform as a service (PaaS). Konsumenten får möjligheten att distrubera 
applikationer som är skapade via programmeringsspråk, bibliotek, tjänster och 
verktyg som tillhandahålls av leverantören. Kunden hanterar inte eller har ingen 
kontroll över den underliggande infrastrukturen i molnet. Men har kontroll över de 
distruberade applikationerna och möjligtvis inställningar för miljön som används (Mell 
& Grance, 2011). 
 

PaaS är utvecklingsplatformar där utvecklingsverktyget ligger ute i molnet och nås 
via en webbläsare. Med PaaS kan utvecklare för det mesta bygga webbapplikationer 
utan att installera några verktyg på sin egen dator, och kan distrubera 
applikationerna utan specialiserade kunskaper (Mather et al., 2009). Några exempel 
på PaaS är: 
 

Windows Azure, en platform som tillåter använderan att själv utveckla, driftsätta och 
underhålla applikationer på molnet via datacenter som Microsoft underhåller 
(Windowsazure, 2014). 
 

Google App Engine, en platform som tillåter användaren att själv utveckla, driftsätta 
och underhålla applikationer på molnet via datacenter som Google underhåller 
(Google, 2014b). 
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Infrastructure as a Service (IaaS). Möjligheten ges till konsumenten att tillhandahålla 
processorkraft, lagring, nätverk och andra fundementala datorresurser där 
konsumenten har möjligheten att distrubera och köra mjukvara, så som 
operativsystem och applikationer. Konsumenten hanterar inte eller har ingen kontroll 
över den underliggande infrastrukturen i molnet, men har kontroll över 
operativsystem, lagring, distruberade applikationer och möjligtvis begränsad kontroll 
över vissa nätverkskomponenter (t.ex. brandväggar). (Mell & Grance, 2011) 
 

Exempel på IaaS är: 
 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), en tjänst som företaget Amazon 
erbjuder där användaren får möjlighet att hyra serverresurser, som enkelt kan skalas 
upp och ned ifrån en server till tusen servrar på bara några minuter. Användaren har 
total kontroll över de olika serverinstanserna och betalar bara för det den använder 
för stunden. (Amazon, 2014) 
 

Det finns liknande IaaS tjänster som Amazon EC2, erbjudna av flertalet andra 
företag, ett par exempel på dessa är Google Compute Engine (Google, 2014c) och 
Rackspace (Rackspace, 2014). 

2.2 Distrubutionsmodeller 
Sluteligen beskriver NIST fyra olika sorters distrubitionsmodeller för molnet: private 
cloud, community cloud, public cloud och hybrid cloud. 
(Beskrivningen av dessa fyra distrubutionsmodellerna är tagna ifrån Mell & Grance, 
2011, och översatta av oss) 
 

Private cloud. Användningen av molnets infrastruktur är endast avsedd för en enskild 
organisation. Det kan ägas och förvaltas av organisationen, en tredje part, eller en 
kombination av båda, och kan antingen befinna sig på plats i organisationens lokaler 
eller på annan plats (Mell & Grance, 2011). 
 

Community cloud. Användningen av molnets infrastruktur är endast avsedd för en 
specifik grupp av konsumenter från organisationer som har gemensamma 
angelägenheter. Det kan ägas och förvaltas av en eller fler av organisationerna i 
gruppen, en tredje part, eller en kombination av dem, och kan antingen befinna sig 
på plats i någon av organisationernas lokaler eller på annan plats (Mell & Grance, 
2011). 
 

Public cloud. Molnets infrastruktur är tillgänglig för öppen användning av 
allmänheten. Det kan ägas, hanteras och drivas av en verksamhets, myndighets eller 
akademisk organisation. Det befinner sig i molnleverantörens lokaler (Mell & Grance, 
2011). 
 

Hybrid cloud. Molnets infrastruktur är en sammansättning av två eller mer distinkta 
infrastrukturer antingen privata, publika eller community. Molnen förblir unika 
entiteter, men är sammankopplade av standardiserade tekniker som möjliggör 
portabilitet för data och applikationer (Mell & Grance, 2011).  
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3. Metod 
För att besvara uppsatsens frågeställningar genomfördes både en litteraturstudie 
samt en enkätundersökning. Litteraturstudien resulterade i en kategorisering över 
dessa för- och nackdelar som användes till att formge frågorna i den efterföljande 
enkäten. Enkäten användes för att generera data på vad företagen upplever att 
molntjänster har bidragit till. 

 

 

3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien genomfördes i syfte att ta reda på vilka fördelar och nackdelar med 
molnet och molntjänster som finns. Vi har grupperat dessa för och nackdelar i 
kategorier för att de ska bli enklare att överskåda. Resultatet av studien används som 
grund för utformningen av frågorna till den efterföljande enkätundersökningen. 
 

3.1.1 Datainsamling  
Första steget i en litteratursökning är att formulera sökord/nyckelord som ska 
användas till att få fram artiklar (Oates, 2006, s. 80-81). Våra val av nyckelord 
baserades på att de på något sätt skulle relatera till rådande frågeställning. De 
sökord vi arbetade med inledningsvis var benefits, risks, drawbacks, security. Det ska 
påpekas att vi inriktade oss inte specifikt på säkerheten kring molntjänster i 
uppsatsen, det kom med som ett sökord av den anledningen att många förbehåll 
som anges mot molnet är säkerhetsrelaterade. Efter genomförda sökningar lade vi 
även till två sökord; potential benefits samt adoption. Sökningen på “cloud computing 
and benefits” genererade en hel del träffar (se matrisen för det exakta antalet) vilket 
för oss var ohanterlig på den tiden som fanns tillgänlig för uppsatsen så vi 
modifierade söktermen något för att minska antalet träffar, därav söktermen “potential 
benefits”. Adoption lades till som ett sökord efter att vi stött på det som föreslaget 
nyckelord i par artiklar. Vi ansåg det vara relevant eftersom huruvida en organisation 
eller företag väljer att börja använda molntjänster inom verksamheten är förknippat 
med vilka fördelar och nackdelar som finns. 
 

De slutgiltiga sökorden som användes var "cloud computing" tillsammans med valda 
nyckelord; benefits, potential benefits, risks, drawbacks, adoption, security. 
 

Sökningen efter artiklar gjordes i Scopus samt Google Scholar. Scopus valdes med 
tanke på att dess sökningar ger resultat från flera databaser. Att begränsa sig till en 
specifik databas medför att det blir svårare att få enhetlig bild över valt 
ämnesområde. Google Scholar valde vi att använda som ett komplement till Scopus 
vid tillfällen då artiklar som vi fann i sökningen inte var tillgängliga via Örebro 
Universitet. 
 

Resultaten från sökningarna samt antalet utvalda artiklar kan ses i matrisen nedan. 
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Sökmatris 

Sökord: Antalet träffar Utvalda artiklar 

“cloud computing” 16,463 3 

“cloud computing” and benefits 1,498 0 

“cloud computing” and potential benefits 194 1 

“cloud computing” and risks 784 0 

“cloud computing” and adoption 693 2 

“cloud computing” and drawbacks 120 0 

“cloud computing” and security 3,392 1 

(sökningarna i matrisen gäller endast Scopus) 
 

Utöver nyckelordssökningar i Scopus har vi även följt upp intressanta referenser i 
olika artiklar för att möjligtvis finna tidigare artiklar som kunde inkluderas i 
litteraturstudien. Detta tillvägagångssätt kallas för backwards literature search 
(Webster et al. 2002; Levy et al. 2006). Att gå bakåt via referenser är en del i att 
bedriva en systematisk litteraturstudie men vi valde också att göra detta utav 
praktiska skäl. Vi använde oss hellre av ursprungsartikeln i de fallen en artikel endast 
kort nämnde en fördel eller nackdel. Referenssökningen bidrog till att vi kunde 
inkludera 7st artiklar i vår studie. 
 

Att gå bakåt och granska en artikelförfattares tidigare publiceringar, kallas backwards 
author search, och är ytterliggare ett sätt att hitta passande litteratur (Levy et al. 
2006). I Scopus var det enkelt att göra då det finns en funktion för att se en 
författares tidigare artiklar. Det var dock inget vi använde mer än i enstaka fall och 
det gav dessutom inga artiklar av intresse.  
 

Vid val av artiklar läste vi titel, sammanfattning och vid behov, delar eller hela artiklar 
för att avgöra om de var relevanta. Den typ av artikel vi letade efter skulle vara av en 
bred karaktär, med det vill säga att den skulle definiera området cloud computing, 
vad det är samt vilka fördelar och nackdelar som finns. Litteraturstudien avslutades 
när vi inte hittade fler artiklar som tog upp för och nackdelar med molntjänster. 

3.1.2 Analys litteraturstudie 
Oates (2006) anger tre teman vid kvalitativ analys som man inledningsvis kan 
strukturera datan utifrån; 

1. segment som inte har någon koppling till undersökningen 
2. segment som bidrar med kontextuell information 
3. segment som är relevanta utifrån frågeställningarna 

 

De två första punkterna har använts som en metod för att exkludera orelevanta 
artiklar som vi har fått ut av sökningarna, och den tredje punken användes för att 
inkludera de artiklar som vi har kunnat använda oss av. I analysen av artiklarna har vi 
inriktat oss på att ta ut segment som är relevanta utifrån frågeställningarna. Varje 
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artikel lästes igenom, sammanlagt fjorton till antalet, för att identifiera för och 
nackdelar med molntjänster. För varje fördel respektive nackdel som identifierades 
lades den till en lista med en kort tillhörande beskrivning samt noterades även 
namnet på artikeln för spårbarhet. Om samma aspekt förekom mer än en gång 
noterade endast namnet på artikeln. Vi valde att strukturera de olika aspekterna i en 
lista för att underlätta den fortsatta analysen, att organisera de olika fördelarna och 
nackdelarna i kategorier. Denna del hade varit mer tidskrävande att utföra annars, då 
vi hade behövt bläddra mellan artiklarna. 
 

I arbetet med att utforma kategorierna använde vi ett induktivt tillvägagångssätt. Det 
innebär att kategorierna inte formas utifrån existerande teori utan istället läses 
materialet förutsättningslöst, dvs undersökaren försöker ha ett öppet sinne opåverkat 
av tidigare uppfattningar och fördomar, och formar kategorierna utifrån vad som 
observeras i datan (Oates, 2006, s. 269). 
 

 
Utformningen av kategorier var inte en rätlinjerad process. Preliminära kategorier 
formades redan under läsningen av valda artiklar. De slutgiltiga kategorierna 
formades induktivt efter genomgång av de fördelar och nackdelar som samlats ihop, 
kategorierna baserades på om för- och nackdelarna hade ett gemensamt 
övergripande tema. Kategorierna har därefter namngetts med passande 
övergripande namn för temat. 
 
För resultatet av litteraturstudien se kapitel 4. 
 

3.2 Enkätundersökning 
Vi valde att använda en webbenkät som datainsamlingsvertyg. En webbaserad enkät 
har sina fördelar i att det går snabbt och enkelt att skicka ut och att det går snabbt att 
samla in svaren från respondenterna. 
 

Inledningsvis avsåg vi i uppsatsen att utföra en kvantitativ undersökning där enkät 
valdes som insamlingsvertyg. Dock var vi tvungna att ändra inriktning på 



15 
 

undersökningen i och med att urvalet inte var tillräckligt för en kvantitativ studie i den 
meningen att antalet respondenter inte var tillräcklig för att kunna dra generella 
slutsatser. Vi kom fram till detta efter att vi skickat ut en förfrågan till 250 företag i 
slutet av november för att ta reda på vilka som använder molntjänster och som var 
villiga att delta i undersökningen, 19 personer svarade. För få deltagare innebar att 
resultatet från undersökningen inte skulle bli representativt eller tillförlitligt. Oates 
(2006) rekommenderar en urvalsstorlek på minst 30 för att det ska vara möjligt att 
göra statistiska analyser med precision. Dessutom var bortfall ett problem som 
ytterligare kunde urholka undersökningen. 
 

Därmed ändrade vi inriktning från en kvantitativ undersökningen till en kvalitatativ. 
Det innebar att frågorna i enkäten formulerades som öppna frågor för mer 
djuplodande svar. Anledningen till att vi inte övergick till att genomföra intervjuer 
istället, som har fördelar gentemot enkäter på det sättet att det är möjligt att ställa 
uppföljningsfrågor, var att vi fått in 19 svar från personer som kunde tänka sig att 
besvara enkäten. Att utföra intervjuer med 19 respondenter och dessutom analysera 
den resulterande datamängden skulle bli svårt att utföra inom tidsramen för 
uppsatsen. 
 

Konsekvenserna av att genomföra en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ 
är att det blir svårt att komma med generella slutsatser för it-företag som använder 
molntjänster. Dels för få respondenter, vilket var anledningen till att vi ändrade 
inriktning till en kvalitativ undersökning, samt att målgruppen it-företag inte är en 
homogen grupp. För varje företag gäller olika förutsättningar och respondenterna 
som representerar företagen besitter olika kunskapnivåer vilket tillsammans möjligtvis 
resulterar i svar av olika karaktär. 
 

Det som blev bättre med i och med att vi använde öppna frågor var att vi fick mer 
utförliga svar från respondenterna om hur användandet av molntjänster upplevs inom 
verksamheten. Med stängda frågor hade svaren begränsats till fördefinierade svar 
vilket möjligtvis medfört att respondenterna inte kunnat besvara frågorna såsom de 
önskat eller att vi lagt svaren i munnen på dem.  
 

3.2.1 Datainsamling enkät 

Förfrågan skickades till en person inom företaget med kunskaper om molntjänster 
och hur de används inom verksamheten, helst IT-ansvarig eller alternativt 
beslutsansvariga. Vid tillfällen då kontaktinformation för specifika ansvarsområden 
inte fanns tillgängligt skickades förfrågan till företagens internmail med information 
om önskad typ av respondent. Utskicket gjordes dels för att ta reda på vilka som 
använder molntjänster i dagsläget samt var villiga att delta i undersökningen och dels 
gardera oss utifall vi skulle få för få respondenter. 
Ett e-post meddelande innehållande en länk till enkäten skickades ut den 9:e 
december och respondenterna fick till den 18:e på sig att besvara den, en 
påminnelse skickades också ut 13:e december. Vi fick in 13 av 19 svar, därmed hade 
vi ett externt bortfall på 6 personer. Vi har även haft lite internt bortfall, vissa företag 
svarade inte på alla frågor. Men det ser vi som att just de frågorna inte var aktuella 
för de företagen. 
 

Bortfallet på sex personer kan bero på att enkäten skickades ut senare än vad som 
avviserades i den inledande förfrågan. Det är möjligt att de tappade intresse eller 
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glömde bort enkäten. Ändringen från en kvantitativ undersökning till en kvalitativ 
medförde dessutom att frågorna i enkäten hade en annan karaktär. De 
konstruerades som öppna frågor för mer utförliga svar. Det i sin tur kan även ha 
påverkat utfallet, då de från början lovades en enkät med kortfattade frågor som 
skulle gå snabbt att besvara. Bortfallet har inte haft någon större inverkan på 
undersökningen förutom att vi möjligtvis fick en mindre variation i svaren och chans 
att formulera en bredare bild över vilka uppfattningar som råder. 

3.2.2 Analys av enkätsvar 
Svaren ifrån enkäten har analyserats och jämförts med de för och nackdelar vi har 
tagit fram för respektive kategori, de kopplas även tillbaka till svaren på första 
enkätfrågan, som tar upp vilka molntjänster de använder, och andra frågan, som tar 
upp vad som motiverade dem att börja använda molntjänsterna. Vi diskuterar 
därefter om företagen nämner de för och nackdelar som vi har tagit upp, eller varför 
de inte har tagits upp. 

3.2.3 Enkätfrågor 
Enkäten består av 11 stycken frågor, 8 av dessa frågor är baserade på de kategorier 
som litteraturstudien resulterade i (för resultatet av litteraturstudien se kap. 4). De 
andra 3 frågorna är av allmänn och övergripande karaktär, som är till för att hjälpa 
oss förstå och analysera respondenternas svar. Frågorna 3-10 innehåller utöver 
själva frågan en hjälptext för att underlätta förståelsen för frågan, vi urskiljer 
hjälptexten till frågan nedan genom att göra den kursiv. 
 

Fråga 1: Berätta vilka molntjänster ni använder idag. 
 

Frågan avser ta reda på vilka molntjänster företagen använder sig av, detta för att 
kunna se om olika fördelar och nackdelar upplevs beroende på vilka molntjänster 
som används. 
 

Fråga 2: Vad motiverade er att börja använda molntjänster? 
 

Vi vill använda denna fråga för att se vad som motiverade företagen att börja 
använda molntjänster. Frågan hjälper oss att se vilka fördelar som företagen värderar 
högst, vi kan även se om de har blivit som de hade tänkt efter implementeringen 
beroende på hur de svarar på de andra frågorna. 
 

Fråga 3: Hur har användandet av molntjänster påverkat era kostnader? 

Det finns flera olika faktorer med användandet av molntjänster som bidrar till lägre 
kostnader. Några exempel på dessa är: 
 

Mindre fasta kostnader (krävs ingen investering i hårdvara). Mer rörliga kostnader 
(man betalar för de resurser man använder). Mindre underhållskostnader 
(molnleverantören sköter underhållet). Möjlighet att köpa in billigare datorer till 
användarna med lägre prestanda, då tunga operationer kan köras på molnet. 
 

Frågan är baserad på de fördelar inom kostnadseffektiviseringskategorin som vi har 
tagit fram ifrån litteraturen. Frågan avser ta reda på hur företagens utgifter har 
påverkats efter implementeringen av molntjänster. Frågan är övergripande ställd då 
inte alla fördelar alltid är aktuella beroende på vilken typ av molntjänster som 
används. 
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Fråga 4: Hur upplever ni att ni har kunnat lägga resurser på annat inom 
verksamheten? 

Att lägga ut delar av sin IT på molnet låter företag frigöra tid, kapital och personal från 
administration och underhåll av IT, vilket leder till att de kan lägga resurser på annat. 
 

Denna fråga är baserad på kategorin resursanvädning och går in på hur 
verksamheten har påverkats av det efter implementeringen av molntjänster. Det är 
inte säkert att resurser har frigörts, beroende på hur mycket och vilken typ av 
molntjänster som används. 
 

Fråga 5: Beskriv hur era molntjänster har påverkat sättet att arbeta inom 
verksamheten? 

En fördel med användandet av molntjänster är att de är åtkomliga oberoende av 
plats och vilken enhet man använder så länge det finns en internetuppkoppling. Det 
underlättar även samarbetet mellan personer som arbetar mot samma filer då de 
uppdateras live och ändringarna kan ses direkt. 
 

Vi vill med denna fråga ta reda på om arbetssättet har förändrats efter 
implementeringen av molntjänster. Frågan är baserad på fördelarna som tas upp i 
kategorin som heter “flexibilitet”. 
 

Fråga 6: Vilka fördelar har ni upplevt med skalbarhet för er verksamhet? 

En fördel med molnet är att det är möjligt att skala resurser efter behov i form av 
processorkraft, lagringsutrymme och bandbredd. Molnet möjliggör även för 
organisationer att utvidga sin verksamhet utan behov av att ändra sin infrastruktur. 
 

Skalbarhet är en fördel som ofta nämns ihop med molntjänster. Denna fråga är 
baserad på kategorin “skalbarhet” och avser ta reda på om företagen upplever de 
fördelar med skalbarhet som tas upp i litteraturen. 
 

Fråga 7: Hur upplever ni den nackdelen med tillgänglighet som beskrivs, utifrån er 
verksamhet? 

Att arbeta mot molntjänster kräver en internetuppkoppling, saknar kunden en 
internetuppkoppling kommer den inte åt serviceleverantörens molntjänster. Om 
serviceleverantören har problem att leverera molntjänsterna blir de oåtkommliga för 
kunden. Eller om belastningen är för hög, kan det upplevas långsamt att arbeta mot 
molntjänsterna. 
 

Frågan är baserad på nackdelarna i kategorin “tillgänglighet” och avser ta reda på om 
dessa nackdelar verkligen är ett problem för de företag som besvarar enkäten.  
 

Fråga 8: Vad ser ni för fördelar samt nackdelar för er verksamhet med lagring av data 
i molnet? 

Molnet erbjuder tillsynes obegränsad lagringskapacitet. Utrymme kan anpassas efter 
behov. 
Dock nämns det ofta som en nackdel att man inte alltid vet var informationen sparas 
fysiskt, vilket land, datacenter osv. 
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Det är inte säkert att företagen upplever några fördelar och nackdelar med lagring av 
data i molnet beroende på vad för sorts data de sparar, och vilka typer av 
molntjänster de använder. Denna fråga är baserad på kategorin “lagring av data”, 
och avser ta reda på vilka fördelar samt nackdelar företagen upplever inom 
kategorin. 
 

Fråga 9: Vad ser ni för fördelar och nackdelar med säkerheten anknytna till era 
molntjänster? 

Säkerhet i molnet är ett hett diskuterat ämne. Många vågar inte lita på att säkerheten 
i molnet är tillräcklig. 
 

Vi ville lämna den här frågan, som är baserad på kategorin “säkerhet”, öppen utan 
några exempel, då det enkelt kan färga respondentens svar. Vi vill att företagen ska 
berätta vad de upplever som fördelar och nackdelar med säkerheten för deras 
molntjänster. 
 

Fråga 10: Hur påverkas er verksamhet av denna nackdel?(Vendor lock-in) 
Ett problem med molntjänster som diskuteras är vendor lock-in (låsning till en specifik 
leverantör). Det saknas standarder mellan olika serviceleverantörer för att flytta data 
ifrån sin leverantör. Med detta menar man att det kan vara svårt att flytta data till en 
annan leverantör eller tillbaka in-house. Detta medför att man kan bli låst till den 
provider man valt. 
 

Denna nackdel behöver inte alltid vara ett problem för företag, vi vill med denna fråga 
ta reda på hur respondenterna ställer sig till denna nackdel som hör till kategorin 
“vendor lock-in”. 
 

Fråga 11: Upplever ni några andra fördelar eller nackdelar med användandet av 
molntjänster i er verksamhet som vi inte har tagit upp? 
 

Den litteraturstudie vi genomförde resulterade i ett visst antal fördelar och nackdelar. 
Vi vill med denna sista fråga ta reda på om företagen upplever någon för eller 
nackdel som inte nämns i litteraturen. 
 

3.3 Metodkritik 
Vi märkte efter utformningen av kategorierna och enkäten när vi fick in våra 
enkätsvar att kategorin “lagring av data” väldigt ofta glider ihop med kategorin 
“säkerhet”. Det är vanligt att företagen svarar utifrån ett säkerhetsperspektiv på 
frågan om lagring. I efterhand så tycker vi att kategorierna går in lite i varandra. Vi 
hade kunnat ha bytt plats på de två frågorna i enkäten, och lagt frågan om säkerhet 
före lagringsfrågan, detta skulle kanske kunna ha ändrat på svaren vi fick in. Men vi 
ser även att vi kunde gjort kategorierna lite annorlunda för att bättre kunna dela upp 
de olika för och nackdelarna. 
 

I allmänhet så har vi fått svar av den typen vi förväntade oss, vissa har varit väldigt 
utförliga i sina förklaringar, ibland har dock vissa svar varit ganska kortfattade. Det 
finns också en risk att svaren vi har fått in har påverkats av den hjälptext vi hade till 
frågorna. Vi har försökt i den mån som det går att ge respondenterna chansen att 
själv svara på frågorna utan påverkan. Den frågan vi känner att vi inte riktigt har fått 
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de svar vi förväntade oss på är just den om lagring, vi hade velat haft mer svar på om 
det spelar någon roll att det inte alltid finns vetskap över vart datan sparas fysiskt. 
Även på den fråga som tar upp “vendor lock-in” hade vi förväntat oss lite annorlunda 
svar, vi hade gärna velat att de hade försökt tänka sig in i hur situationen skulle ha 
sett ut om de faktiskt skulle byta leverantör, många har istället svarat att de inte 
upplevt något problem då de inte har bytt leverantör ännu. Att vi inte har fått in exakt 
de svar vi förväntade oss på alla frågor har inte påverkat våran studie mer än att vi 
inte har kunnat analysera just de frågorna som vi har tänkt oss, men den 
informationen vi har fått in har ändå bidragit till ett bra slutresultat. 
 

Något vi hade kunnat gjort för att kunna göra djupare analyser hade varit att fråga lite 
mer om företagens kontext, t.ex vad de jobbar med, hur många anställda de har, om 
de sitter spridda på flera platser och hur länge de har använt sig av molntjänsterna. 
Med denna information hade vi kunnat gjort noggrannare jämförelser mellan företag. 
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4. För och nackdelar med molntjänster 
I detta kapitel tar vi upp de för och nackdelar som vi har funnit och är ett resultat av 
vår litteraturstudie. Dessa för och nackdelar har vi delat in i åtta kategorier: 
kostnadseffektivisering, resursanvändning, flexibilitet, skalbarhet, tillgänglighet, 
lagring av data, säkerhet och vendor lock-in. 
 

De allra flesta artiklar som vi har läst nämner både för och nackdelar med 
användandet av molntjänster, i något enstaka fall har det varit någon artikel som 
endast nämner nackdelar. Litteraturen gör oftast heller ingen skillnad på vilken typ av 
tjänst det rör sig om, utan skriver mer övergripande om molntjänster som ett enhetligt 
begrepp.  
 

4.1 Kostnadseffektivisering 
I litteraturen nämns lägre kostnader som en av de främsta fördelarna med att 
använda molntjänster. För företag erbjuder molnet möjligheten att ändra fasta 
kostnader till rörliga kostnader vilket i sin tur leder till kostnadseffektivisering för 
företagen. Fördelarna i denna kategori leder alla till lägre kostnader för företag. 
 

Användarna av molntjänster behöver inte köpa, installera och konfigurera hårdvara 
själva, vilket leder till lägre initiala kostnader (Arutyunov, 2012; Marston et al. 2011; 
Etro, 2009; Lasica, 2009; Miller, 2008; Zhang et al, 2010). Det är 
molntjänsteleverantören som hanterar och underhåller servrarna, mjukvaran och 
nätverket, vilket leder till att de som nyttjar tjänsterna blir av med detta ansvar, och 
slipper spendera tid och pengar på underhåll (Marston et al. 2011; Miller, 2008; 
Trigueros-Preciado et al, 2013). 
 

Många serviceleverantörer erbjuder en pay-per-use betalningsmodell, vilket innebär 
att användaren endast betalar för de resurser den använder (Marston et al. 2011; 
Armbrust et al, 2010; Etro, 2009; Lasica, 2009; Zhang et al, 2010). Detta hjälper 
kunden att spendera precis så mycket som behövs på sina tjänster, annars är det 
vanligt att det köps in mer resurser än vad som används (Arutyunov, 2012; Armbrust 
et al, 2010; Etro, 2009). 
 

Det finns en möjlighet för företagen att köpa in datorer med lägre prestanda för att 
dra ned på kostnaderna när man använder sig av molntjänster, då de tunga 
operationerna kan köras på resurserna i molnet, via ett webb-baserat gränssnitt, 
istället för på den lokala datorn (Arutyunov, 2012; Miller, 2008).  
 

Att köpa ett program i molnet medför lägre licenskostnader jämfört med att köpa ett 
mjukvarupaket till varje enskild användare på företaget. Programmen i molnet kan 
användas av endast de som behöver det, och om det inte används ofta, går det till 
och med att hyra programmet per timma (Arutyunov, 2012; Armbrust et al, 2010; 
Miller, 2008). 
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4.2 Resursanvändning 
Att lägga ut delar av sin IT på molnet låter företagen frigöra personal och andra 
resurser från administration av IT, vilket leder till att de kan lägga resurser på annat 
(Trigueros-Preciado et al, 2013; Marston et al. 2011). Frigjörandet av resurser för ett 
företag inbjuder till innovation dvs företaget kan spendera mer tid till att testa nya 
ideér och utveckla sin verksamhet (Marston et al. 2011). 
 

4.3 Flexibilitet 
Med flexibilitet menar vi flexibelt arbetssätt för de anställda på företagen. En fördel 
inom flexibilitet är något som ska förenkla det vardagliga arbetet för en anställd. 
 

När en tjänst ligger ute på molnet kan den nås var som helst ifrån, från vilken 
platform som helst som har en internetuppkoppling t.ex. smartphones, surfplattor, 
laptops och stationära datorer (Bhardwaj et al, 2010; Etro, 2009; Marston et al. 2011; 
Miller, 2008; Zhang et al, 2010). Detta tillför mobilitet till ett företag eller organisation, 
då de anställda kan arbeta från andra platser än enbart inifrån företagets lokaler. 
 

När flera personer ska arbeta mot samma filer (t.ex dokument) som ligger på molnet 
kan de vara säkra på att de alltid ser den senaste versionen av filen, då filerna 
uppdateras live, och alla användare med åtkomst till filen kan se ändringarna direkt 
(Arutyunov, 2012; Marston et al. 2011; Miller, 2008). Detta underlättar samarbetet 
mellan personer, och momentet när en fil behöver skickas runt mellan användare är 
ett minne blott. 

4.4 Skalbarhet 
Något som är starkt förknippat med molntjänster är skalbarhet, möjligheten att skala 
upp och ner på resurser efter behov. Det kan vara t.ex. processorkraft, 
lagringsutrymme eller bandbredd (Armbrust et al, 2010; Arutyunov, 2012; Bhardwaj 
et al, 2010; Dillon et al, 2010; Marston et al. 2011; Trigueros-Preciado et al, 2013). 
Användandet av molntjänster erbjuder även snabb dritsättning av nya system eller 
systemdelar (Bhardwaj et al, 2010; Marston et al. 2011). Detta underlättar 
uppsättning av testmiljöer då drifsättningen går snabbt. 
 

4.5 Tillgänglighet 
Med tillgänglighet till sin molntjänst menar vi att det är möjligt att komma åt tjänsten 
och arbeta emot den, nackdelar i den här kategorien är något som förhindrar eller 
försämrar tillgängligheten till molntjänsten. 
 

Någonting som påverkar användning av molntjänster kraftigt är att de personer som 
använder sig av det måste ha konstant uppkoppling till internet. Utan 
internetuppkoppling kommer användaren inte åt sina filer eller tjänster, vilket kan 
påverka hur en person kan utföra sitt arbete (Arutyunov, 2012; Miller, 2008). Om 
serviceleverantören har problem med sin uppkoppling eller på något annat sätt får en 
dritstörning kan tjänsterna bli oåtkommliga för kunderna. 
 

En begränsad bandbredd kan medföra problem för användandet av vissa 
dataintensiva applikationer (Marston et al. 2011; Miller, 2008). Molntjänsterna kan 
upplevas långsamma att arbeta mot om internetuppkopplingens hastighet inte håller 
vad den lovar, eller om belastningen mot servrarna är för hög. 
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4.6 Lagring av data 
För och nackdelar i denna kategori är sådana som har med lagring av data att göra. 
 

Fördelar 
En jämförelse mellan lagringsutrymmet på en vanlig PC eller laptop mot det som 
finns i molnet visar att lagringsutrymmet i molnet är så gott som obegränsat, då det 
kan flexibelt och automatiskt anpassa sig efter användarens behov. När data sparas i 
molnet behöver inte användaren oroa sig över hur mycket utrymme det finns kvar 
(Arutyunov, 2012; Armbrust et al, 2010; Miller, 2008). 
 

Nackdelar 
Om en organisation lagrar data i molnet innebär det att den har överlåtit datan till en 
tredje parts serviceleverantör, som lagrar och har hand om datan i molnet. Den 
fysiska platsen för vart datan lagras kan vara vart som helst i världen (Marston et al. 
2011). Om någon sekretessbelagd data skulle lagras i ett annat land än var ägaren 
är ifrån kan det vara svårt att veta vilket lands sekretesslagar som ska följas (Marston 
et al. 2011).  

4.7 Säkerhet 
Säkerhets-kategorin innehåller de för och nackdelar som har med säkerhet att göra. 
 

Fördelar 
När data sparas i molnet går den inte förlorad om en anställds dator går sönder eller 
blir stulen. På detta sätt är användaren skyddad mot den typen av förlust, och kan 
komma åt datan från vilken annan dator som helst som har en internetuppkoppling 
(Arutyunov, 2012; Miller, 2008). De flesta serviceleverantörer har även ekonomiska 
resurser för att lagra kopior av allt material på flera platser. Detta ökar redundensen 
och skapar ett skydd mot oväntade händelser som annars kan göra datan 
otillgänglig  (ENISA, 2009). De ekonomiska resurserna gör även att leverantörerna 
har råd att anlita experter för att få hjälp med säkerheten, något som skulle vara för 
kostsamt för enskilda företag (ENISA, 2009). Alla typer av säkerhetsåtgärder blir 
billigare att implementera om de införs i stor skala. Därför tillhandahålls mer säkerhet 
för pengarna jämfört med att själv betala för den säkerhet som enbart ens eget 
företag använder (ENISA, 2009). 
 

Nackdelar 
Vid användandet av molntjänster så har ansvaret över hårdvaran lämnats över till 
serviceleverantören, vilket innebär en förlust av kontroll. Kunden kan inte vara helt 
säker på vem som har åtkomst, utan måste helt enkelt lita på leverantören (ENISA, 
2009; Marston et al. 2011; Zhang et al, 2010). 
 

4.8 Vendor lock-in 
Ett omdiskuterat problem med cloud computing är något som kallas för “vendor lock-
in” eller “data lock-in”. Detta innebär att data, applikationer och annat tänkbart som 
en kund har sparat i en serviceleverantörs datacenter kan vara svårt eller omöjligt att 
flytta på. Om kunden skulle vilja migrera till en annan serviceleverantör, eller tillbaka 
“In-house” i företaget kan detta bli problematiskt (ENISA, 2009; Dillon et al, 2010). 
Det finns idag ingen standard för lagrings APIer inom cloud computing som skulle 
kunna hjälpa till att överföra data och tjänster ifrån en leverantör till en annan. Detta 
gör så att kunderna blir sårbara för prisökningar, tillgänglighetsproblem eller till och 
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med om serviceleverantören skulle gå i konkurs (Armbrust et al, 2010; Chow et al. 
2009; Dillon et al, 2010; Marston et al. 2011). 
 

5. Resultat av enkät 
I detta kapitel presenterar vi några olika svar vi har fått in på frågorna vi ställde i 
enkäten. Det är meningen att de svaren som presenteras här ska ge en så bred 
övergripande bild som möjligt över vad företagen svarade. För fullständiga enkätsvar, 
se bilaga 1. 
 

Fråga 1: Berätta vilka molntjänster ni använder idag. 

Många av de tillfrågade företagen använder sig av någon typ av 
dokumenthanteringsprogram som stödjer delning av dokument. Men vi ser även 
företag som använder sig av utvecklingsmiljöer på molnet (Microsoft Azure), sociala 
medier som Yammer, CRM-system, ekonomisystem, diverse olika lagringstjänster 
samt drift av servrar.  
 

Fråga 2: Vad motiverade er att börja använda molntjänster? 
 

Enkelheten och mer kostnadseffektivt är de två vanligaste anledningarna som 
motiverade företagen att börja använda molntjänster, många vill få ner sina 
driftkostnader och slippa hantera uppgraderingar själv. Företag 4 motiverar 
användandet av molnjänster enligt följande: 
“Underhållsfriheten. Att slippa driftskostnader för server och uppdateringar för 
mjukvara.” 
Företag 10 säger som svar på frågan: 
“Enklare att komma igång med och kostnadseffektivare.” 
 

Företag 8 motiverar användandet av molntjänster lite annorlunda: 
“Vi sitter spridda i Sverige, är ett litet företag utan möjlighet till egen 
infrastruktur.”  Användandet av molntjänster har erbjudit Företag 8 nya möjligheter. 
Alternativet till molntjänster, att hosta sina egna servrar, har ej varit tänkbart då det 
kräver underhåll och investeringar som ej varit möjligt. 
 

Fråga 3: Hur har användandet av molntjänster påverkat era kostnader? 
 

De flesta företag nämner att de har fått lägre underhållskostnader då de inte behöver 
underhålla och förvalta sina egna servrar. Företag 1 nämner till exempel att de inte 
behöver ha en “serverkille” vid användandet av Office 365. De fasta kostnaderna har 
även minskat enligt många av respondenterna, vilket beror på att de slipper köpa in 
egna servrar och programvara. 
Företag 13, som har ett CRM-system, svarar enligt följande: “Flexiblare i början, men 
dyrare när man växer.” 
Företag 9 nämner bland annat “Vi undvek att behöva köpa in nya servrar och utbilda 
oss i hur man sätter upp senaste Exchange enligt best practice när vi gick in i Office 
365 exempelvis. Där tjänade vi pengar, men troligtvis betalar vi mer för tjänsten nu 
än vi hade gjort om vi driftade tjänsten själva (förutsatt att tjänsten rullade på utan att 
skapa massa problem).” Inget av företagen nämner att de har kunnat spara in pengar 
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genom att köpa in billigare datorer med lägre prestande till sina anställda. Endast 
Företag 11 nämner något om detta: “Billigare datorer? Nja inte än i alla fall!” 
 

Fråga 4: Hur upplever ni att ni har kunnat lägga resurser på annat inom 
verksamheten? 
 

Företag 1, som använder sig av Office 365, säger “Mer tid till egna initiativ, innovation 
och konsulttid.“ Företag 7, som använder sig av Google apps, menar att “Alla 
besparingar är bra. För oss som IT-konsultbolag har det i praktiken inneburit att 
konsulterna kan jobba hos kund istället för på kontoret med intern IT.” Båda dessa 
företag upplever att de har kunnat haft sina konsulter ute hos kunder mer istället för 
inne på kontoret, vilket leder till större intäkter för företaget. 
 

Företag 11, som använder sig av Microsoft Azure, Google och Amazons 
server/datalagrings tjänster, beskriver lite mer detaljerat varför de inte har kunnat 
minska på personal i denna fråga: “Nackdelar är bland annat integrationer mellan 
olika system. Ett Microsoft AD med ett Google konto pratar inte samma språk vilket 
leder till komplicerade integrationer för att användarupplevelsen ska vara positiv med 
Single Sign On. Så nej vi har inte upplevt att vi har minskat på personalen, utan bara 
förskjutit lasten till andra kompetenser.“ 
 

Företag 12, som använder Amazon för drift av en server, svarar på denna fråga 
enligt följande: “Liten påverkan här eftersom vi har så liten del i molnet.” Företag 13 
som har ett CRM-system i molnet säger: “Ingen skillnad.” 
 

Vi kan se spridda resultat av denna i litteraturen nämnda fördel. Beroende på hur 
företagens verksamhet ser ut och vad de använder sig av för molntjänster är det inte 
säkert att de påverkas nämnvärt. Men de företag som har påverkats nämner positiva 
effekter av denna fördel. 
 

Fråga 5: Beskriv hur era molntjänster har påverkat sättet att arbeta inom 
verksamheten? 
 

Många av respondenterna upplever att de har kunnat jobba mer mobilt efter 
implementeringen av molntjänster. 
 

Företag 7, som använder sig av Google apps, säger:  
“Enklare att dela dokument, chatta, videochatta mm. Enklare att jobba hemma med 
enkel access till alla dokument och mail.” 
Företag 8, som har back-up och gemensamma dokumentmallar, säger: 
“Vi har under det senaste året mer kunna jobba som ett företag från tidigare erbjudit 
enbart konsulttjänster kopplat till en person.” 
Företag 10, som har sitt ekonomisystem, sociala medier, lönesystem och desktop i 
molnet, svarar enligt följande på frågan: 
“Vi jobbar väldigt mobilt när vi nu kommer åt alla systemen där vi är.” 
Företag 9 säger bland annat:  
“Annars har de anställda VPN in till vårt kontor, så jag tror inte de anställda jobbar 
särskilt mycket mer annorlunda än innan.” 
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Fråga 6: Vilka fördelar har ni upplevt med skalbarhet för er verksamhet? 
 

Många av de tillfrågade företagen nämner att de inte sätt några fördelar ännu med 
skalbarheten hos sina molntjänster. Några svar som visar på detta är: 
“Inga alls.”, “Inga än så länge, men vi är en liten verksamhet.”, “Vi har inte kommit dit 
ännu, men ser möjligheten.” 
 

Företag 9 tycker att de har kunnat släppa fokus och inte behöva fundera kring saker 
som CPU, minne och hårddisk. Skalbarheten som molntjänster erbjuder har hjälpt 
dem att fokusera på andra inställningar istället för att hålla på att uppgradera sina 
servrar själva. Företag 3 säger som svar på frågan “Att inte behöva tänka på det.” 
vilket är av liknande karaktär. 
 

Företag 7 säger: 
“Vi var 15 anställda när vi började använda molntjänster och nu är vi 53. Att skala 
upp IT har aldrig varit ett problem i och med att vi använder molntjänster.” 
 

Företag 2 och 11 som båda använder sig av Microsoft Azure nämner att det innebär 
fördelar för skapandet av testsystem och utveckling. 
 

Fråga 7: Hur upplever ni den nackdelen med tillgänglighet som beskrivs, utifrån er 
verksamhet? 
 

De flesta företagen ser inte tillgängliheten till molntjänsterna som ett problem, då de 
anser sig ha en stabil internetuppkoppling som fungerar bra. Företag 4 säger bland 
annat: “Saknar vi internetförbindelse har vi betydligt större problem än att vi inte kan 
nå våra molntjänster.” 
Företag 9 svarar enligt följande: 
“Oftast är tillgängligheten högre. Men när det väl strular sitter man där och kan inte 
jobba. Man kan ringa support, och får vaga svar om när det bör vara uppe igen.”  
Företag 9 nämner att tilgängligheten oftast är högre till molntjänsterna, vilket ses som 
en fördel. Men när någonting väl händer så är problemet i någon annans händer, och 
det finns inget annat att göra än att vänta på att problemet blir löst av leverantören, 
vilket kan medföra en känsla av maktlöshet. 
Företag 12, som använder Amazon för drift av en server, säger: 
“Det är hur långsamt som helst att jobba mot den ena servern vi har.” 
 

Fråga 8: Vad ser ni för fördelar samt nackdelar för er verksamhet med lagring av data 
i molnet? 
 

Flera av de tillfrågade företagen nämner fördelen med att slippa ha servrar på plats 
lokalt. Om inga servrar finns på plats behövs inget underhåll, samt att det spar på 
utrymme.  
 

Företag 1, som använder sig av office 365, säger att de inte ser några nackdelar med 
lagring av data i molnet. Företag 6, som också använder sig av office 365 samt även 
ett CRM-system, säger:  
“Egentligen inga nackdelar. Vi har inte så speciellt känslig information.” 
Då en del av företagen säger att de inte ser några nackdelar med lagring av data i 
molnet, finns det också några som har andra synpunkter. Företag 3 nämner den 
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initiala osäkerheten som en nackdel, och även Företag 4 säger att: 
“Nackdel är självklart, vem kan man lita på med affärskritisk information?” 
Det spelar så klart roll vilken typ av data som lagras om det ska betyda något, lagras 
inte någon känslig information spelar det mindre roll om någon obehörig skulle 
komma åt den. Företag 5 säger så här om detta: 
“Information som är känslig måste man se till att kryptera och de tjänsterna är lätta att 
köpa till om man behöver dem.” 
Enligt Företag 5 går det alltså att säkert lagra information i molnet, men flera företag 
nämner ändå det som en nackdel att det inte säkert går att veta vem som kan 
komma åt informationen. 
Företag 9 menar på att föredelarna väger upp nackdelarna när de säger: 
“För det mesta ser vi det som en risk som är väl värd att ta. Man kan förstås aldrig 
veta vem som kan läsa ens data, men man får fråga sig vad som ger företaget mest. 
Tiden vi tjänar, eller risken att datan ska hamna i orätta händer.” 
Företag 11 är det enda företag som nämner något om oändliga lagringskapaciteter 
när de säger: 
“Oändliga lagringsmöjligheter! Håller med!” 
 

Fråga 9: Vad ser ni för fördelar och nackdelar med säkerheten anknytna till era 
molntjänster? 
 

Det gäller olika åsikter om säkerheten bland våra respondenter, en del säger att de 
tror att säkerheten är tillräcklig. Företag 1, som använder sig av Office 365, säger: 
“Vi litar på att leverantörerna håller vad de lovar med avseende på datasäkerhet i 
molnet.” 
Företag 2, som har Microsoft Azure och Office 365, säger: 
“Tror att säkerheten är bättre i molnet!” 
Men alla våra tillfrågade företag är inte överens om detta. Företag 3, som har Office 
365, säger: 
“Nackdel är självklart, vem kan man lita på med affärskritisk information?” 
Företag 6, som också använder sig av Office 365, men även ett CRM-system säger: 
“Nackdelar är att man inte har kontroll på samma sätt och inte vet var informationen 
befinner sig. Man vet ju inte heller hur pålitlig leverantören är. Någon fördel ur 
säkerhetssynpunkt vet jag inte om det finns.” 
De företag som nämner nackdelar med säkerheten i molnet tar ofta upp problemet 
med att det inte är säkert att det går att lita på leverantören, eller att det säkert går att 
veta vem som har åtkomst till ens filer och tjänster.  
 

Företag 10 tar upp en annan syn på problemet när de säger: 
“Nackdelen är att lösenorden blir väldigt kritiska och användare tenderar till att vilja 
ha enkla lösenord.” 
 

Fråga 10: Hur påverkas er verksamhet av denna nackdel? (Vendor lock-in) 
 

Många av de tillfrågade företagen har inte upplevt något problem med vendor lock-in, 
de ser antingen inget problem med det, eller inte har några planer på att byta. 
Företag 2, som använder sig av Microsoft Azure och Office 365 säger: 
“Vi har ett affärssamarbete med Microsoft så jag ser inte att vi kommer att byta 
leverantör inom överskådlig framtid. Men det skulle säkert bli besvärligt att byta.” 
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De är medvetna om att det skulle bli besvärligt att byta, men ser det inte som ett 
problem då de inte har några planer på det. 
 

Företag 10, som har sitt ekonomisystem, lönesystem, desktop samt sociala medier 
på molnet, uppger att de inte är drabbade av vendor lock-in när de svarar på frågan 
enligt följande:  
“Ingen direkt då alla leverantörer vi har har apier där vi kan tanka ut informationen 
ifrån.” 
 

Fråga 11: Upplever ni några andra fördelar eller nackdelar med användandet av 
molntjänster i er verksamhet som vi inte har tagit upp? 
 

Företag 11 är det enda företaget som tar upp några extra nackdelar, de säger: 
“Kvaltitet och SLA samt att molnet inte är en fysisk person som går att prata med 
eller ringa till! Många kunder som vi träffar vill till molnet men orkar inte eftersom det 
finns ingen att prata med eller fråga hur man gör. Service och support kan göras när 
det passar leverantören eftersom ingen orkar läsa det finstilta! Mycket runt kvalitet, 
som inte går att mäta eller klaga på!” 
SLA står för Service Level Agreement och är ett typ av kontrakt för kvalitet mellan 
leverantör och kund där det står vad som gäller angående upptid på tjänsten och 
dylikt (SLA-zone, 2007).  
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6. Analys och diskussion 
Detta kapitel är strukturerat temavis utifrån de kategorier vi formulerade efter 
genomförd litteraturstudie, kategorierna återfinns i kapitel 4. Analysen består av att vi 
gör jämförelser mellan enkätfrågor och enkätsvar respektive kategorier och litteratur. 
Avslutningsvis görs även en jämförelse mellan frågor. En diskussion kommer att 
föras i samband med de olika analysdelarna, diskussionerna ämnar reda ut våra 
tankar kring varför respondenterna svarar som de gör. 

Vi har av vår enkät fått veta att det används tjänster ifrån samtliga tre 
servicemodeller, SaaS, PaaS och IaaS, några exempel på dessa är: 
SaaS Dokumenthantering (Office 365, Google apps), Sociala medier, CRM-system. 

PaaS Microsoft Azure 

IaaS Amazon och Googles servertjänster 

 

Det klart vanligaste bland våra respondenter är att använda tjänster ifrån 
servicemodellen SaaS. Det är vanligt förekommande att de som använder sig av 
SaaS-tjänster nämner enkelthet som en motivering till att börja använda molntjänster. 
Med enkelthet tar de upp bland annat att det är enkelt att komma igång med 
tjänsterna, och även att det blir enklare att använda då de slipper hantera 
uppdateringar och driften av hårdvare/mjukvara. Det är även vanligt förekommande 
att företagen nämner lägre kostnader som en motivering, detta kan ses bland alla 
olika typer av servicemodeller. 
 

6.1 Kostnadseffektivisering 
Två företag håller inte helt med om att molntjänster enbart medför lägre kostander. 
Företag 13, som har ett CRM-system, svarar enligt följande: “Flexiblare i början, men 
dyrare när man växer.”. Detta går att tolka på två sätt, antingen menar de att det är 
låga initiala kostnader och att kostnaderna enbart ökar när företaget expanderar, 
eller så menar de att kostnaderna ökar och överstiger de kostnader som 
motsvarande system skulle kosta som icke molnlösning. Företag 9 nämner bland 
annat “Vi undvek att behöva köpa in nya servrar och utbilda oss i hur man sätter upp 
senaste Exchange enligt best practice när vi gick in i Office 365 exempelvis. Där 
tjänade vi pengar, men troligtvis betalar vi mer för tjänsten nu än vi hade gjort om vi 
driftade tjänsten själva (förutsatt att tjänsten rullade på utan att skapa massa 
problem).” Enligt Företag 9 är kostnadsbesparingarna med just denna tjänst (Office 
365) inte helt självklar, men eftersom de har överlåtit underhållet till leverantören spar 
de fortfarande in på underhållskostnader vid eventuella problem. Att slippa eventuella 
problem och underhåll av servrar är något som Miller. (2008) tar upp som en fördel i 
sin artikel. 
 

I litteraturen har vi endast kunnat hitta fördelar när det handlar om utgifter, men det 
verkar som att i enstaka fall kan vissa tjänster vara dyrare att använda sig av mot att 
om företaget skulle drifta tjänsten själv. Lägre totala kostnader är altså inte en garanti 
vid användandet av molntjänster, men det är inte alltid det som är motiveringen till att 
börja använda dem. Företag 9 motiverar användandet av molntjänster enligt följande:  
“Enkelheten, förväntade upptider, behöver inte tänka på backuper i samma mån. Få 
följa med versionerna uppåt utan att lägga tid på uppgraderingen själv.” 
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Ingen av våra respondenter upplever fördelen av att kunna köpa in billigare datorer 
med lägre prestanda som som enligt Arutyunov. (2012), och Miller. (2008) är en 
fördel med molntjänster. En anledning till att inte någon respondent känner sig vid 
denna fördel kan vara för att den inte säkert är aktuell om företaget inte enbart 
använder sig av molntjänster. Det är mycket tänkbart att utöver molntjänsterna så 
använder sig företagen av andra program och applikationer som faktiskt kräver högre 
prestanda på datorerna de använder. Detta är en fördel som endast nämns i två av 
de artiklar som utgjorde vår litteraturstudie. Anledningen till att endast två artiklar tar 
upp denna fördel kan vara att det är en teoretisk möjlig fördel om ett företag 
använder sig av t.ex enbart SaaS-molntjänster som körs via en webbläsare. Men i 
verkligheten är dessa förhållanden sällsynta, och det kan vara anledningen till att 
inget företag upplever fördelen. 
 

Lägre licenskostnader för program är något som Arutyunov. (2012), Armbrust et al. 
(2010) och Miller. (2008) nämner som en fördel. Men inget av företagen nämner 
något om lägre licenskostnader, men de nämner istället att de får följa med 
versionerna på programmen uppåt utan att behöva betala för uppdateringar. Ingen 
nämner heller att de använder sig av något program de kan hyra per timma, detta 
beror nog helt enkelt på att det inte är aktuellt för någon av våra respondenter. 

6.2 Resursanvändning 
Denna fördel påverkas av vilken mängd och typ av molntjänster ett företag använder. 
Använder sig företaget av lite molntjänster, är det inte säkert att det påverkas lika 
positivt som ett annat som använder sig av mer, då det går att anta att destå fler 
tjänster och servrar som måste underhållas, kräver det mer tid och resurser. Men det 
beror även på vilken eller vilka tjänster de använder. Många av de företag som 
använder sig av Office 365 uppger att de har kunnat lägga resurser på annat istället 
för att hantera strul med servrar och annat underhållsjobb, vilket är precis vad 
Trigueros-Preciado et al. (2013) nämner i sin artikel. Det är bland annat även just det 
som har motiverat många av de företagen som använder sig av Office 365 att börja 
använda molntjänster, vilket kan ses i deras svar på fråga 2 i bilaga 1. 
 

Företag 11 däremot, som använder sig av Microsoft Azure och Google och Amazons 
server/datalagrings tjänster beskriver ett problem som uppstår med användandet av 
flera molntjänster som ska kunna kommunicera med varandra. Just för att deras 
tjänster ska fungera bra tillsammans har de behövt lägga tid på komplicerade 
integrationer, vilket har tagit upp den tid som frigjorts på annat håll. Användandet av 
molntjänster har altså lett till en omfördelning av resurserna för dem, istället för en 
frigörning, och i slutändan påstår de att de spenderar lika mycket tid som innan, fast 
på andra problem. Detta är ett ny nackdel som vi inte har funnit i någon artikel, och är 
väl värd att ta i åtanke om flera olika typer av molntjänster ska användas. 
 

6.3 Flexibilitet 
Genom att använda sig av molntjänster ökar företaget sina möjligheter att arbeta på 
distans (Bhardwaj et al, 2010; Etro, 2009; Marston et al. 2011; Miller, 2008; Zhang et 
al, 2010). Många utav företagen nämner att de upplever denna fördel. Men det är 
inte alltid detta är aktuellt, alla verksamheter har inte ett behov att arbeta på distans, 
och för dessa betyder inte alltid den här fördelen något speciellt. Företag 12, som 
använder Amazon för drift av en server, menar att flexibiliteten som molntjänsterna 
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erbjuder inte har någon större påverkan för dem. Anledningen till att företaget inte 
påverkas av flexibilitetens fördelar är att det inte är aktuellt för just deras arbetssätt 
mot denna tjänst att arbeta mobilt eller mot samma filer. 
 

Det är inte så många som nämner fördelen med att jobba mot samma filer, som 
Arutyunov. (2012), Marston et al. (2011) och Miller. (2008) tar upp, även om alla de 
som använder sig av Office 365 och andra dokumenthanteringsprogram har denna 
möjlighet, men det är inte säkert att just den fördelen tillför något, beroende på hur 
arbetssättet ser ut hos våra respondenter. 

6.4 Skalbarhet 
Det är inte alla tillfrågade företag som har haft behov av att skala upp sin verksamhet 
utifrån de molntjänster de använder, och därför påstår de att de inte upplevt några 
fördelar ännu. Men företag som har växt och skalat upp anger att det har gått enkelt 
med hjälp av molnet. Företag 2 och 11 som båda använder sig av en PaaS-tjänst 
(Windows Azure) nämner båda att det går snabbt och enkelt att sätta upp system för 
test och utveckling, vilket Bhardwaj et al. (2010) och Marston et al. (2011) tar upp 
som en fördel. Detta var även något som motiverade Företag 11 att börja använda 
molntjänster, de uppger att utveckling och test helt har flyttat ut i molnet. 
 

Fördelen med att skala upp datorkraft som CPU, minne, bandbredd och liknande, 
som Armbrust et al. (2010), Arutyunov. (2012), Bhardwaj et al. (2010), Dillon et al. 
(2010),  Marston et al. (2011) och Trigueros-Preciado et al. (2013) går in på, är 
egentligen något som enbart är aktuellt för de som använder sig av IaaS-tjänster för 
t.ex. drift av en hemsida som trafiken under en period kraftigt ökar till. 

6.5 Tillgänglighet 
Användandet av molntjänster kräver en internetuppkoppling (Arutyunov, 2012; Miller, 
2008). Även en begränsad bandbredd kan leda till problem med tillgängligheten 
(Marston et al. 2011; Miller, 2008). Men de flesta företag säger att de inte har upplevt 
dessa nackdelar, de uppger att de har en stabil uppkoppling och oftast inte har märkt 
något problem med tillgängligheten. Alla våra tillfrågade företag är lokaliserade i 
Sverige, och normalt sätt har vi stabila uppkopplingar här. 
 

Företag 4, som enbart använder sig av Office 365, säger: 
“Saknar vi internetförbindelse har vi betydligt större problem än att vi inte kan nå våra 
molntjänster.” Företag 4 använder sig enbart av Office 365, destå mindre 
molntjänster ett företag använder sig av, destå mindre påverkan har det om 
tillgängligheten skulle försvinna. En annan verksamhet som använder molnet till flera 
system skulle säkerligen påverkas hårdare. 
 

Företag 12, som använder sig av amazon för drift av en server, (Vi reserver oss 
genom att anta att det är den servern i molnet de menar med det här svaret) säger: 
“Det är hur långsamt som helst att jobba mot den ena servern vi har.” 
Här har vi ett exempel på när tillgängligheten till molntjänster kan vara ett problem. 
Vad problemet beror på är dock inte säkert, det kan bero på företagets uppkoppling, 
leverantörens mängd av trafik eller något annat, men i vilket fall som helst upplever 
företaget att servern går långsamt att arbeta mot, och det är en nackdel. 
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6.6 Lagring av data 
Överlag har respondenter en positiv inställning till lagring av data i molnet. Några 
nämner att de slipper ha servrar lokalt, behöver inte göra backup själva och 
tillgänglighet som fördelar med molnlagring. Endast ett företag nämner fördelen med 
obegränsad lagringskapacitet. Det kan dock bero på att det nämns som en fördel i 
formuleringen av frågan, och det då ses som självklart. 
 

Att användarna inte alltid vet var datan lagras fysiskt i molnet är en nackdel som 
Marston et al. (2011) tar upp. Det är dock inget som nämns som ett problem bland 
svaren från våra respondenter, (undantaget en respondent som tog upp det i 
samband med den efterföljande frågan om säkerhet). Anledningen till varför inte fler 
respondenter tog upp detta har möjligtvis att göra med vilken typ av data som 
företaget lägger ut på molnet. Handlar det inte om känslig eller affärskritisk 
information lär det inte upplevas som lika problematiskt. Företag 9 ser lagring av data 
i molnet som en risk väl värd att ta då det finns både tid och pengar att tjäna men när 
det gäller företagets viktig data är det inte aktuellt. Företag 4 förmedlar sin syn på 
saken genom en retorisk fråga i svaret: “Vem kan man lite på med affärskritisk 
information?” 

6.7 Säkerhet 
Generellt i svaren från respondenterna nämns fler upplevda nackdelar än fördelar, 
många nämner att förlusten av kontroll är en nackdel. Denna nackdel diskuteras 
även av ENISA. (2009), Marston et al. (2011) och Zhang et al. (2010). Företagen 
upplever det som ett orosmoment att det inte säkert går att veta vem som har 
åtkomst. Detta är den stora nackdel med säkerhet vi har kommit fram till genom vår 
litteraturstudie. Företag 2 svarar dock på frågan enligt följande: 
“Tror att säkerheten är bättre i molnet!” 
Företag 2 motiverar användning av molntjänster “Dyrt drifta tjänster internt med 
tillräckligt hög tillgänglighet och säkerhet.” Företag 2 använder sig av Office 365 och 
Windows Azure, vilket är tjänster ifrån en av de största molntjänstleverantörerna 
(Microsoft). Ett företag som är så stort kan lägga mycket tid och resurser på att säkra 
sina molntjänster (ENISA, 2009), det kan tänkas att det är av denna anledning som 
Företag 2 tror att säkerheten är bättre i molnet, och att de hade varit för dyrt för dem 
att uppnå samma nivå av säkerhet om de driftat tjänsterna internt. 
 

Företag 10 nämner en säkerhetsnackdel med molntjänster som vi inte har funnit i 
litteraturen: “Nackdelen är att lösenorden blir väldigt kritiska och användare tenderar 
till att vilja ha enkla lösenord.”. 
Eftersom molntjänster är tillgängliga från vilken plats som helst, från vilken enhet som 
helst som har en internetuppkoppling, innebär detta att vem som helst kan komma åt 
tjänsterna bara de har rätt inloggningsuppgifter. Om dessa inloggningsuppgifter 
skulle hamna i fel händer så kan en obehörig person få åtkomst till tjänsten.  
 

Det är inte alltid att säkerheten i molnet medför något orosmoment, några av våra 
företag uppger att de inte har speciellt känslig information. Företag 7 t.ex, som 
använder sig av Google apps säger:  
“Vi hanterar inte hemligare information än att vi känner oss helt trygga…” 
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6.8 Vendor lock-in 
Inget av företagen har upplevt något problem med denna nackdel, som Armbrust et 
al. (2010), Chow et al. (2009), Dillon et al. (2010), ENISA. (2009) och Marston et al. 
(2011) diskuterar, ännu. En anledning till det kan vara att nackdelen är inget som 
märks av förens det finns planer på att byta tjänster eller leverantör, vilket kanske inte 
är så vanligt att ett företag gör ofta. Eftersom användandet av molntjänster kan anses 
som något relativt nytt, så kommer denna fråga kanske vara med relevant och 
interessant om några år i framtiden. 
 

Företag 10 påstår sig vara skyddade mot denna nackdel när de säger som svar på 
frågan: 
“Ingen direkt då alla leverantörer vi har har apier där vi kan tanka ut informationen 
ifrån.” 
Detta är den lösningen som finns för att komma undan vendor lock-in (Armbrust et al, 
2010), men det är inte alla tjänster som erbjuder APIer som möjliggör hämtning av 
data. Och det är något som måste finnas i åtanke när molntjänsterna väljs, om det 
ska vara möjligt att komma undan denna nackdel. 
 

6.9 Övrigt 
Företag 11 var det enda företaget som tog upp någon nackdel som vi har missat, när 
de tog upp kvalitet och SLA (Service Level Agreement). SLA är ett typ av kontrakt 
mellan leverantör och kund där det står vad som gäller angående upptid på tjänsten 
och dylikt, Företag 11 menar på att det finns saker som rör kvalitet som inte tas upp i 
SLA, så de går inte att mäta eller klaga på, och även att service och support kanske 
inte alltid görs när det behövs. Detta är dock inte riktigt en nackdel för molntjänsterna 
i sig, utan mer en nackdel med hur tjänsterna distruberas och underhålls. 

6.10 Möjliga förändringar av kategorier 
I detta delkapitel kommer vi diskutera kring möjliga förändringar vi skulle kunna göra i 
våra kategorier efter de svar vi har fått in ifrån enkäten. 
 

Företag 11 nämner i svar på frågan om resursanvändning att de har varit tvungna att 
göra krångliga integrationer mellan sina olika molntjänster för att de inte “talar samma 
språk”. Det är en nackdel som påverkar en tänkbar kategori som skulle kunna kallas 
“kompabilitet” eller alternativt “interoperabilitet” . I kategorien “kompabilitet” skulle 
även våran nuvarande kategori vendor lock-in kunna inkluderas som en nackdel. I 
vår nuvarande modell passar vendor lock-in inte riktigt in som en egen kategori, då 
den har en lägre abstraktionsnivå än de övriga kategorierna, och på det sättet slår vi 
två flugor i en smäll. Först att lägga till den nya nackdelen, och sen skapandet av en 
ny kategori som har samma abstraktionsnivå som de övriga, där vendor lock-in kan 
vara en nackdel. 
 

Många företag har svarat ur ett säkerhetsperspektiv när det gäller frågan om lagring 

av data. Detta fick oss att fundera över om det på något sätt går att slå i ihop dessa 

två kategorier, då de på många plan är nära besläktade. Vi har även funnit en för oss 

ny nackdel inom säkerhet, det som Företag 10 svarar på säkerhetsfrågan, att 

användarnas lönsenord blir väldigt kritiska. 
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7. Slutsatser 
Vi kommer i detta kapitel svara på vår frågeställning som lyder: 
 

 Vilka fördelar respektive nackdelar finns med att lägga ut sin verksamhet i 
molnet? 

 Vad för fördelar respektive nackdelar upplever it-företagen med användningen 
av molntjänster? 

 

Den första frågan har vi svarat på genom att via en litteraturstudie tagit fram ett antal 
för och nackdelar. Dessa för och nackdelar har vi därfefter delat in i åtta passande 
namngivna kategorier, kostnadseffektivisering, resursanvändning, flexibilitet, 
skalbarhet, tillgänglighet, lagring av data, säkerhet och vendor lock-in (eventuellt nytt 
namn “kompabilitet”). Mer om vad som ingår i dessa kategorier åtefinns i kapitel 4.  
 

Den andra frågan har besvarats genom en analys av svar ifrån en webbenkät som 
skickades ut till våra respondenter. Resultatet ifrån enkäten presenteras som citat i 
kapitel 5, en analys och diskussion på svaren presenteras i kapitel 6 och fullständiga, 
obehandlade svar återfinns i bilaga 1. Nedan följer en sammanställning av vad vi har 
kommit fram till gällande våra åtta kategorier. 
 

De flesta av de tillfrågade företagen håller med om att deras molntjänster har medfört 
lägre kostnader, det är även en av de i artiklarna främst nämnda fördelarna med 
användandet av molntjänster. Det skiljer det sig dock över vad företagen upplever 
sinsemellan när det gäller de övriga för och nackdelarna som vi har tagit upp. 
Frigörande av resurser är något som en del av företagen upplever att de har kunnat 
göra, men inte alla, det beror på vilken typ av tjänst de använder. Samma sak gäller 
angående flexibilitet, det finns flera av företagen som upplever fördelen med att 
kunna arbeta mer mobilt, och att kunna dela dokument på ett enkelt sätt, men det 
finns även de som inte påverkas av de fördelarna, då det helt enkelt inte är aktuellt 
för deras arbetssätt. Fördelen med skalbarhet som molntjänster erbjuder, där det går 
att skala upp och ner på de resurser som används, är det vissa företag som har 
märkt av och upplever som en klar fördel. Men för många har detta inte varit aktuellt 
ännu, men de är medvetna om att möjligheten finns. Nackdelarna som beskrivs när 
det gäller tillgänglighet är det endast ett företag som har upplevt, alla andra påstår att 
det inte varit något problem för dem ännu. Men vissa ser helt klart att det skulle 
kunna bli problem om det skulle hända något, men de känner sig trygga ändå 
överlag då de har stabila uppkopplingar. När det gäller lagring av data så har det 
kommit blandade svar. Några nämner fördelen med att slippa ha egna servrar på 
plats, och att de inte ser några nackdelar. Några har svarat ur ett 
säkerhetsperspektiv, och nämner nackdelen att de inte riktigt vågar lita på 
leverantören med affärskritisk information. Det är även ett vanligt svar på 
säkerhetsfrågan, att det inte helt går att lite på leverantören med känslig data. Men 
det finns även de som har svarat att de tror att säkerheten är bättre i molnet. Den 
sista kategorin, vendor lock-in, är det ingen som har upplevt, vissa ser dock att det 
skulle kunna bli ett problem, men har inga planer på att byta leverantör i dagsläget, 
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medans andra antyder att de är skyddade mot denna nackdel genom tillgängliga 
APIer. 
 

Vi har kommit fram till att de för och nackdelar som nämns i litteraturen är av en 
övergripande karaktär, vilket betyder att de talar om cloud computing som ett 
enhetligt begrepp, och inte gör skillnad på vilken typ av tjänst det handlar om. Det är 
inte alltid att alla för och nackdelar passar in på alla typer av tjänster beroende på 
vilken servicemodell (SaaS, PaaS eller IaaS) de hör till, och det skiljer sig även 
mellan olika typer av tjänster inom samma servicemodell. Det är även av stor 
betydelse hur verksamheten arbetar, även om ett företag kan se vissa för och 
nackdelar med molntjänsterna de använder är det inte säkert att de påverkas av 
dem. 
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Bilaga, Enkätsvar 
Fråga 1 
Berätta vilka molntjänster ni använder idag. 
 

Företag 1 Office 365 

Företag 2 Office 365, Microsoft Azure 

Företag 3 Dropbox, Yammer, C2 Management, Centuri 

Företag 4 Office 365 

Företag 5 MS Sharepoint online 

Företag 6 Office 365, Upsales (CRM) 

Företag 7 Google Apps 

Företag 8 Backup, gemensamma dokumentmallar 

Företag 9 Office 365, GitHub, BaseCamp, Trello och flera mindre. 

Företag 10 Ekonomisystem, Sociala medier, lönesystem, desktop 

Företag 11 Microsoft Azure, Google och Amazons server/datalagringstjänster 

Företag 12 Amazon för drift av en server 

Företag 13 CRM-system 

 

Fråga 2 
Vad motiverade er att börja använda molntjänster? 
 

Företag 1 Enklare drift, spar serverstrul, ekonomiskt bättre. 

Företag 2 Dyrt drifta tjänster internt med tillräckligt hög tillgänglighet och säkerhet. 

Företag 3 Enkelhet och att slippa hantera hårdvara och uppgraderingar. 

Företag 4 Underhållsfriheten. Att slippa driftskostnader för server och uppdateringar 
för mjukvara. 

Företag 5 Mest kostnadseffektivt för oss när vi skapade ett nytt intranät. 

Företag 6 Enklare, billigare, slipper tänka på uppgraderingar etc. 

Företag 7 Slippa ha servrar på kontoret. Enkelt att skala upp. Behöver inte köpa och 
underhålla hårdvara. Billigt. 

Företag 8 Vi sitter spridda i Sverige, är ett litet företag utan möjlighet till egen 
infrastruktur. 
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Företag 9 Enkelheten, förväntade upptider, behöver inte tänka på backuper i samma 
mån. Få följa med versionerna uppåt utan att lägga tid på uppgraderingen 
själv. 

Företag 10 Enklare att komma igång med och kostnadseffektivare. 

Företag 11 Skalbarhet och elastisitet istället för att bygga upp egen hårdvara. 
Utveckling o Test har helt flyttat ut i molnet. 
Pris att hyra jämfört med egen hårdvara. 

Företag 12 Vi ville ha ett alternativ till våran hosting partner. 

Företag 13 Ingen intialkostnad, skalbart. 

 

 

Fråga 3 - Kostnadseffektivisering 
Hur har användandet av molntjänster påverkat era utgifter? 
 

Företag 1 Mindre resurskostnad, vi behöver inte ha en "serverkille". 

Företag 2 Vi har kunnat växa utan att behöva göra investeringar i egen hårdvara. 
Med andra ord mindre fasta kostnader och mer rörliga kostnader. Har inte 
gjort några förändringar på klientsidan. 

Företag 3 Mindre fasta och rörliga kostnader. 

Företag 4 Mindre underhållskostnader 

Företag 5 Mindre fasta kostnader och inget eget underhåll av Server för Sharepoint. 

Företag 6 Lägre fasta kostnader, lägre underhållskostnader 

Företag 7 Minskat, framförallt i form av minskade arbetskostnader av förvaltning och 
hantering av hård- och mjukvara. 

Företag 8 De har minskat. Inga fasta kostnader och låga rörliga kostnader 

Företag 9 Svårt att säga, men vi undvek att behöva köpa in nya servrar och utbilda 
oss i hur man sätter upp senaste Exchange enligt best practice när vi gick 
in i Office 365 exempelvis. Där tjänade vi pengar, men troligtvis betalar vi 
mer för tjänsten nu än vi hade gjort om vi driftade tjänsten själva (förutsatt 
att tjänsten rullade på utan att skapa massa problem). Generellt handlar 
det om ganska små kostnader i månaden, som känns fördelaktiga och helt 
acceptabla. Ett orosmoment mindre för varje tjänst som ligger i molnet, 
men det finns också faror med detta. Man tappar ju kontrollen över 
säkerheten, vem kan se dokumenten/mailen, vad händer om deras 
hårdvara går sönder? osv. 

Företag 10 Minskade utgifterna då vi endast betalar för det vi köper och behöver inte 
köpa in över kapacitet.  
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Företag 11 Investeringar som inte behövs, betala för det du använder, minskat 
underhåll (alltid det senaste - slipper tjatet om uppgraderingar!) Billigare 
datorer nja inte än i alla fall! 

Företag 12 Eftersom det är endast en server så har det väl inte påverkat så mycket. 
Men det är en klar fördel att endast betala för de resurser som man 
använder. 

Företag 13 Flexiblare i början men dyrare när man växer 

 
Fråga 4 - Resursanvändning 
Hur upplever ni att ni har kunnat lägga resurser på annat inom verksamheten? 
 

Företag 1 Mer tid till egna initiativ, innovation och konsulttid  

Företag 2 Infrastrukturen är mer stabil sedan vi flyttade tjänster till molnet. 

Företag 3 Kunnat arbeta mer strategiskt med IT. 

Företag 4 Nej, inte än. 

Företag 5 Vi är en konsultverksamhet och detta är vårt intranät så vi lägger absolut 
mest tid ute hos våra kunder, men det är ändå viktigt för våra konsulter att 
veta var de kan hitta intern information samt utbyta tankar och idéer. 

Företag 6 Vi upplever att vi har kunna lägga resurser på annat i högsta grad. 

Företag 7 Alla besparingar är bra. För oss som IT-konsultbolag har det i praktiken 
inneburit att konsulterna kan jobba hos kund istället för på kontoret med 
intern IT. 

Företag 8 Vi kan helt fokusera på våra tjänster utan att ha någon IT-verksamhet 

Företag 9 Framför allt har det påverkat drift/hostinggänget positivt. Vi har kunnat 
lägga mer tid på våra kunder i stället för våra egna system för att 
upprätthålla de anställdas dagliga arbete. Slipper vi felsöka mailservern så 
kan vi spendera tid på att förbättra kundernas servrar i stället. 

Företag 10 Vi har kunnat fokusera på detta och det andra runt om kring bara fungerar 
när man väll satt upp det som man vill ha det. 

Företag 11 Att lägga ut i molnet har för o nackdelar! 
Nackdelar är bland annat integrationer mellan olika system! Ett Microsoft 
AD med ett Google konto pratar inte samma språk vilket leder till 
komplicerade integrationer för att användarupplevelsen ska vara positiv 
med Single Sign On! 
Så Nej vi har inte upplevt att vi har minskat på personalen utan bara 
förskjutit lasten till andra kompetenser. Däremot slipper vi kostnader av 
egen hårdvara och vi binder inte upp kapital. 
Möjligen kommer vi längre fram uppleva att vi slipper göra 
uppgarderingarna som kommer när nästa version av Office, CRM eller 
liknande kommer. 
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Företag 12 Som sagt liten påverkan här eftersom vi har så liten del i molnet. 

Företag 13 Ingen skillnad. 

 

 

Fråga 5 - Flexibilitet 
Beskriv hur era molntjänster har påverkat sättet att arbeta inom verksamheten? 
 

Företag 1 Inte börjat än. 

Företag 2 Lättare att jobba på distans. 

Företag 3 Ökat möjligheten till mobilitet. 

Företag 4 Ännu så länge minimalt då våra användrare är i upplärningsperiod. 

Företag 5 Vi har konsultuppdrag ute hos olika kunder. Vår lösning påverkar vår 
interna förändringsresa mot vår vision och då är det viktigt att konsulterna 
kan uppdatera sig om hur vår väg dit ska gå till och hur progressen mot 
visionen går. 

Företag 6 Det har blivit enklare att arbeta på distans. 

Företag 7 Enklare att dela dokument, chatta, videochatta mm. Enklare att jobba 
hemma med enkel access till alla dokument och mail. 

Företag 8 Vi har under det senaste året mer kunna jobba som ett företag från tidigare 
erbjudit enbart konsulttjänster kopplat till en person 

Företag 9 Sharepoint är nu tillgänglig överallt ifrån, i kombination med version 2013 
blev den faktiskt ganska användbar, med funktioner som att redigera 
dokument direkt i webbläsaren (även Chrome, woho!). Annars har de 
anställda VPN in till vårt kontor, så jag tror inte de anställda jobbar särskilt 
mycket mer annorlunda än innan. 

Företag 10 Vi jobbar väldigt mobilt när vi nu kommer åt alla systemen där vi är. 

Företag 11 Överdriven fråga! Vi som Outsourcingbolag kommer åt allt så länge det 
finns en koppling till Internet! Så ur ett drift/applikationsperspektiv så är det 
ingen skillnad! 
Skillnaden ligger i de användarnära produkterna som Office365 eller 
Google Docs/Drive... Dom underlättar för samarbetet mellan kollegor på ett 
enkelt sätt, men med motsvarande säkerhetsrisker. 
Dropbox å andra produkter är inte direkt inom Säkerhetspolicyn! Däremot 
tycker jag att Office365 med Skydrive Pro där fångar man det på ett bättre 
sätt. 
I och för sig så har man samma problem med bärbara datorer och lagring 
på den lokala hårddisken. 

Företag 12 Ingen större påverkan 

Företag 13 Flexiblare, man har tillgång till applikationen oavsett tid & plats 
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Fråga 6 - Skalbarhet 
Vilka fördelar har ni upplevt med skalbarhet för er verksamhet? 
 

Företag 1 Inget svar 

Företag 2 Framförallt stora fördelar för systemutvecklingsavdelningen. Mycket snabbt 
och lätt att skapa testsystem osv. 

Företag 3 Att inte behöva tänka på det. 

Företag 4 Inga alls 

Företag 5 Inga än så länge men vi är en liten verksamhet 

Företag 6 Det blir givetvis billigare. Det är också enklare administration. 

Företag 7 Vi var 15 anställda när vi började använda molntjänster och nu är vi 53. Att 
skala upp IT har aldrig varit ett problem i och med att vi använder 
molntjänster. 

Företag 8 Vi har inte kommit dit ännu men ser möjligheten 

Företag 9 Det är i alla fall några servrar till som vi slipper fundera kring 
CPU/Minne/Disk. Vi kan fokusera mer på andra inställningar, som 
användarna faktiskt frågar efter. 

Företag 10 Inga speciella 

Företag 11 Skalbarhet och elastiska lösningar är kanon för molnet på samma sätt som 
test o utveckling! 

Företag 12 Eftersom vi har inte skalat upp lösninge så hvar vi inga fördelar än. Det 
sagt då ser vi hur enkelt det är att skala ut när man är i molnet. 

Företag 13 Bra, speciellt när man är få personer och växer är det gynnsamt 

 

Fråga 7 - Tillgänglighet 
Hur upplever ni den nackdelen med tillgänglighet som beskrivs, utifrån er verksamhet? 
 

Företag 1 Oklart ännu, kan helt klart bli ett besvär. 

Företag 2 Vi har snabb och stabil fiberförbindelse och har inte haft några problem. 

Företag 3 Inte ett stort problem. Man är nästan alltid uppkopplad. 

Företag 4 Saknar vi internetförbindelse har vi betydligt större problem än att vi inte 
kan nå våra molntjänster. Belastningsproblem har vi ännu inte behövt 
uppleva heller. 

Företag 5 Har inte upplevt några nackdelar med tillgängligheten än. 
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Företag 6 Vi har nog inte upplevt den nackdelen. 

Företag 7 Inga problem för oss alls. 

Företag 8 Mycket små. Utifrån vårt användningsområde speglas alla dokument i 
personalen datorer så de finns tillgängliga även utan nätåtkomst 

Företag 9 Oftast är tillgängligheten högre. Men när det väl strular sitter man där och 
kan inte jobba. Man kan ringa support, och får vaga svar om när det bör 
vara uppe igen. Det är både tråkigt och lite skönt för oss på driften eftersom 
vi också kan luta oss tillbaka och vänta, liksom användarna. :) 

Företag 10 Inga direkta nackdelar idag finns internet överallt, enda nackdelen är att 
man kanske är för nåbar vilket gör att man alltid jobbar. 

Företag 11 Som serviceleverantör av dessa och publika molntjänster så är detta ett 
generellt problem för oss, oavsett om Internet är nere eller den lokala linan 
är nere så upplever kunderna otillgänglighet. Vi ställer därför krav på våra 
kunder och våra molnpartners att vi alltid bygger med egna linor och 
Internet som backup. Annars kan vi inte stå för SLAer mellan oss och kund! 
Generellt så är tillgängligheten och kvaliteten så pass bra i Sverige att vi 
inte har problem. 

Företag 12 Det är hur långsamt som helst att jobba mot den ena servern vi har. 

Företag 13 Inte varit några problem. 

 
Fråga 8 - Lagring av data 
Vad ser ni för fördelar samt nackdelar för er verksamhet med lagring av data i molnet? 
 

Företag 1 Fördel - vi slipper servrar, Nackdel - ingen för oss 

Företag 2 Ser inte detta som en nackdel. Man får helt enkelt lita på 
tjänsteleverantören. 

Företag 3 Nackdelen är den initiala osäkerheten. Fördelen är att inte behöva 
dimensioner in-house. 

Företag 4 Som backup kan jag visst tänka mig en molnlösning. Klar fördel att slippa 
fysiskt själv flytta backup-band till annan ort pga tex brandrisk. 
Nackdel är självklart, vem kan man lita på med affärskritisk information? 

Företag 5 Har inga synpunkter på detta. Information som är känslig måste man se till 
att kryptera och de tjänsterna är lätta att köpa till om man behöver dem 

Företag 6 Egentligen inga nackdelar. Vi har inte så speciellt känslig information. 

Företag 7 Fördelar: tillgänglighet, lätt att dela dokument, vi behöver inte ta backuper 
mm. Nackdelar: inga 

Företag 8 Vi har inte det problemet, men större kunder framför det för sina dokument. 
Det får isåfall lösas av kunden. 
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Företag 9 För det mesta ser vi det som en risk som är väl värd att ta. Man kan förstås 
aldrig veta vem som kan läsa ens data, men man får fråga sig vad som ger 
företaget mest. Tiden vi tjänar, eller risken att datan ska hamna i orätta 
händer. Dock kan vi känna att källkod vi skriver är för viktig för företaget, 
och vi drar oss för att gå ut i molnet när det gäller detta, även om vi börjat 
labba lite med GitHub, så lär vi inte lägga ut kunders viktiga kod hit. 

Företag 10 ser inga nackdelar, bara fördelar med att man köper det man behöver och 
de finns tillgängliga från vilken device som helst. 

Företag 11 Fördelar - oändliga lagringsmöjligheter! Håller med! 
Att backup o lagring ställs inför andra krav än tidigare dvs inte tillgänglighet 
bara utan säkerhetsklassning. Får datat lagras var som helst? VI jobbar 
med fyra nivåer: 1. Lokalt (kundens site) 2. hos oss (Sverige) 3. i Europa 
eller 4 spelar ingen roll. 
Problemet är mer på företagsnivå än var, det andra problemet är vem äger 
och hur vi kan få tillbaka det vid en störning. 

Företag 12 Det bästa med lagring av data i molnet är tillgänglighet. man köper lagring 
och molntjänsten ser till att den är tillgänglig alltid genom en bra SAN 
lösning. När man är hos en hosting partner är det så att man måste både 
köpa SAN och backup. helt enkelt lägre tillgänglighet till datan. I båda 
tillfällen behöver man sen vara uppkopplad till internät. 

Företag 13 Fördelarna uppväger nackdelarna 

 
Fråga 9 - Säkerhet 
Vad ser ni för fördelar och nackdelar med säkerheten anknytna till era molntjänster? 
 

Företag 1 Vi litar på att leverantörerna håller vad de lovar med avseende på 
datasäkerhet i molnet. 

Företag 2 Tror att säkerheten är bättre i molnet! 

Företag 3 Vi har hittills inte lagt "allt" på molnet. 

Företag 4 Som backup kan jag visst tänka mig en molnlösning. Klar fördel att slippa 
fysiskt själv flytta backup-band till annan ort pga tex brandrisk. 
Nackdel är självklart, vem kan man lita på med affärskritisk information? 

Företag 5 Informationen i molnet känns "lika säker" som hos vår hosting leverantör. 
Har man känslig data så får man helt enkelt köpa till säkerhet i form av 
krypteringslösningar. 

Företag 6 Nackdelar är att man inte har kontroll på samma sätt och inte vet var 
informationen befinner sig. Man vet ju inte heller hur pålitlig leverantören är. 
Någon fördel ur säkerhetssynpunkt vet jag inte om det finns. 

Företag 7 Vi hanterar inte hemligare information än att vi känner oss helt trygga... 

Företag 8 Vid kritiska data skulle vi lägga ned mer arbete att säkra konfidentialiteten. 
Men detta är inget problem idag 
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Företag 9 EU är ju en skön bromskloss som faktiskt ser till att styra upp lite säkerhet i 
molntjänsterna, känner jag personligen. Säkerheten kan bli högre, känner 
vi, men som sagt så är det just nu värt risken då vi sparar tid och pengar. 
Jag som jobbar på driften känner egentligen att säkerhet aldrig får komma 
på andra plats - men samtidigt förstår man ju att ekonomiska intressen 
någonstans prioriteras högre. Det är den bistra sanningen :) 

Företag 10 Nackdelen är att lösenorden blir väldigt kritiska och användare tenderar till 
att vilja ha enkla lösenord. 

Företag 11 Självklart finns det problem. Men som vi ser på detta är det som i tidigare 
fråga om datalagring att du måste säkerhetsklassa din verksamhet och 
utifrån det besluta om funktionerna eller datat kan få vara i molnet. Det går 
ganska enkelt att dela upp molntjänsterna i tre olika nivåer. Privat hybrid 
eller Publikt. ur vårt prespektiv som service/tjänsteleverantör så betyder 
det: Kundunikt, Delat mellan våra kunder och sist publika och öppna 
tjänster. 

Företag 12 Nackdelen är att man styr inte åtkomst, fysiskt eller ofysiskt till sina system. 
Det blir också svårare att ha koll på vilka det verkligen är som har åtkomst. 
Fördel är att är det kanske finns mer kompetenta personer som kan ta 
hand om säkerhetsfrågor. 

Företag 13 Dessvärre känner vi nog inte till alla nackdelarna ännu, det är ju en mindre 
säker lösning... 

 
Fråga 10 - Vendor lock-in 
Hur påverkas er verksamhet av denna nackdel? 
 

Företag 1 Vi är inte oroliga för det. 

Företag 2 Vi har ett affärssamarbete med Microsoft så jag ser inte att vi kommer att 
byta leverantör inom överskådlig framtid. Men det skulle säkert bli 
besvärligt att byta. 

Företag 3 Där vi inte vara låsta har vi helt enkelt fortfarande på definierat datacenter. 

Företag 4 inget jag har upplevt ännu 

Företag 5 Än så länge inte något 

Företag 6 Inte alls än så länge. Vi har inte bytt leverantör, så jag kan inte svara på 
frågan. 

Företag 7 Vi har aldrig bytt provider (bara kört Google Apps) men visst är det ett 
problem som man ska beakta vid valet av leverantör 

Företag 8 Inget alls. Detta faktum finns i all systemlagrad information, både inom som 
utom molnet. Man får at den kostnaden om man vill byta 

Företag 9 Vi har inte diskuterat denna punkt, men det är sant att vi är ganska låsta. I 
alla fall till Office 365. Det skulle bli en marig process att komma ur. Just nu 
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finns det dock inga planer på att byta. 

Företag 10 ingen direkt då alla leverantörer vi har har apier där vi kan tanka ut 
informationen ifrån. 

Företag 11 Det finns och kommer alltid finnas - den finns även idag lokalt på alla 
organisationer. Mail som ett exempel, alla väljer inte Microsoft Outlook utan 
Lotus Notes... En typ av vendor look-in men det finns numera 
migreringsverktyg att ta sig från det ena till det andra. Dom mindre 
systemen är det svårare att ta sig ifrån eftersom det finns inga pengar i att 
bygga migreringsverktygen. Vi sitter just nu i flera Office365 projekt där 
kunderna vill flytta till Office365 - det är inga problem att flytta från Office-
paketen eller från Lotus Notes - det är bara en fråga om migreringstid ( 
pengar ). 

Företag 12 Vi har relativt lätt att flytta våra grejer eftersom det är en liten del av 
organisationen. Det sagt då är det en klar nackdel oavsätt om man har 
molntjänst eller en hosting partner att det inte är så lätt att flytta sig mellan 
partners. 

Företag 13 vi vet inte ännu - den mesta datan kan fås ut i kända fiulformat så vi ser 
inte baksidan så mycket 

 
Fråga 11 - Slutsats 
Upplever ni några andra fördelar eller nackdelar med användandet av molntjänster i er 
verksamhet som vi inte har tagit upp? 
 

Företag 1 Nej 

Företag 2 Upplever att slutanvändarna tycker att det är väldigt positivt med bra 
tillgänglighet och hög mobilitet. 

Företag 3 Nej 

Företag 4 Nej 

Företag 5 Nej 

Företag 6 Tror att ni har täckt upp det mesta. 

Företag 7 Nej 

Företag 8 Nej 

Företag 9 Nej, jag tycker ni sammanfattade det bra. Fördelar: Tillgänglighet, man kan 
vara ganska säker på att datan är säker, enkelhet, möjlighet till tillväxt utan 
att behöva tänka på hårdvara. Nackdelar: Eventuella säkerhetsrisker, brist 
på kontroll. 

Företag 10 Noop 

Företag 11 Kvaltitet och SLA samt att molnet inte är en fysisk person som går att prata 
med eller ringa till! Många kunder som vi träffar vill till molnet men orkar 
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inte eftersom det finns ingen att prata med eller fråga hur man gör. Service 
och support kan göras när det passar leverantören eftersom ingen orkar 
läsa det finstilta! Mycket runt kvalitet, som inte går att mäta eller klaga på! 

Företag 12 Nej 

Företag 13 Nej 

 


