
Örebro universitet 

Handelshögskolan  

Informatik med systemvetenskaplig inriktning C 

Handledare: Hannu Larsson 

Examinator: Ella Kolkowska 

Höstterminen 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag bland molnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Rickard Böö  

  900916 

 

  Jonatan Grönqvist  

  901014 



 

i 

 

Sammanfattning 

Datormoln blir en alltmer attraktiv teknik som håller på att etablera sig till hur dagens 

datoranvändning kommer att se ut. Det handlar om hur datoranvändningen kan underlättas för 

såväl den enskilde individen som för verksamheter. Syftet med denna studie var att ta reda på 

hur företag påverkas av användandet av datormoln och genom en litteraturstudie granskades, 

jämfördes och sammanställdes vetenskapligt material. Uppsatsen kommer att lyfta fram de 

möjligheter och utmaningar som uppstår vid användandet av datormoln och resultatet visar på 

att det finns många olika faktorer som avgör hur de uppstår samt dess inverkningskraft på 

företagen. 

Nyckelord: Datormoln, möjligheter, utmaningar, molnanvändare, molnleverantör, molntjänst. 
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Begreppslista 

Datormoln/moln - En teknik som gör det möjligt för användare att ta del av tjänster och 

datorresurser som förses av olika leverantörer. Tjänsterna och resurserna skall ständigt finnas 

tillgängliga oberoende tidpunkt eller lokalisering i världen så länge det finns en 

internetuppkoppling.     

 

Molntjänst - Programvara med diverse funktionalitet som erbjuds av molnleverantörer för att 

tillgodose användarens IT-behov. Exempel på dessa är Gmail, Dropbox och Google Drive. 

 

Molnanvändare - De individer eller verksamheter som brukar datormolnstekniken. När 

”molnanvändare” eller ”användare av molnet” tas upp i denna uppsats syftar det till företag 

som använder molntekniken. 

 

Molnleverantör - Ett företag som tillhandahåller och förvaltar hårdvara, mjukvara eller andra 

tjänster i datormolnet.  

 

Infrastruktur - I denna uppsats används infrastruktur för att beskriva företags grundläggande 

IT-uppbyggnad.  
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1 Inledning 

Vatten, elektricitet, gas och telefoni anses vara de nödvändigheter människan behöver för att 

möta dagsbehoven i samhället, men det finns nu visioner om att datoranvändning skall ingå. 

Datormolnet bidrar bland annat till att detta kan bli verklighet framöver. Under de senaste 

åren har allt större fokus riktats kring ämnet datormoln och idag är det väldigt aktuellt och 

populärt att använda tekniken. Det handlar bland annat om hur privatpersoner och företag 

skall använda de resurser som molnleverantörerna står till förfogande för att underlätta IT-

användningen. Inom företagsanvändning är syftet att använda tekniken för att effektivisera 

verksamheten, inte bara genom att spara pengar utan datormoln öppnar upp dörrar för nya sätt 

att arbeta. Vad döljer sig egentligen bakom dörrarna? Är allt grönare på andra sidan eller finns 

det även nackdelar och risker med att använda denna teknik? Denna uppsats kommer titta 

närmare på vilka möjligheter och utmaningar som framkommer när företag använder 

datormoln.    

1.1 Bakgrund 

Konceptet kring datormoln har sitt ursprung i början av 60-talet och introducerades av 

McCarthy och följdes sedan upp av J.C.R. Licklider (Alali & Yeh, 2012). Detta påpekar också 

Kaufman (2009) som menar att Lickliders strävan var ett datornätverk med en ständig 

tillgång, oberoende var individen befinner sig i världen, konceptet tjänade senare till att införa 

begreppet internet. Alali och Yeh (2012) nämner att molntekniken har utvecklats från 

kostsamma och komplexa IT-lösningar och möjliggjordes av utvidgningen av Internet på 

1990-talet. Den dramatiska nedgången i kostnader för bandbredd tillsammans med andra 

tekniska framsteg har sedan bidragit till uppkomsten av datormolnet. Termen ”molnet” 

kommer inte förrän under 1990-talet från telekomvärlden då leverantörerna började använda 

VPN-tjänster för datorkommunikation (Harauz et al., 2009). VPN står för virtuella privata 

nätverk och datormolnsanvändningen är likartad eftersom leverantören förser användaren med 

en virtuell datormiljö som tilldelats för att tillgodose användarnas behov. 

 

Tech Global Network (2012) gjorde en världsomfattad undersökning med över 10,500 icke 

statliga företag med blandade storlekar för att få fram välgrundade beslut om tillämpning av 

datormoln och dess användning. Undersökningen visar att 90 procent av de tillfrågade 

använde någon form av datormoln. Dock visar inte resultatet i vilken grad användningen 

gjordes utan räknade in alla företag som använde sig av någon form av datormoln, allt från en 

enkel applikation till större användning av flera program. Vid tillfrågan om företaget skulle 

flytta viktigare delar av sin IT till molnet svarade 53 procent att de skulle flytta till molnet 

inom loppet av tre år. Det var också 36 procent av de tillfrågade som inte hade några planer 

att flytta verksamheten in till molnet och det största hindret som togs fram genom 

undersökningen var bristen på kunskap om ämnet. Undersökningen visar dock på att det finns 

ett stort användningsområde inom företag även om många fortfarande använder en mindre del 

av tekniken. Resultatet visar också på att det kan ske en stor framväxt av datormoln inom 

företag i framtiden, men det som hindrar datormoln från att verkligen expandera är bristen på 

kunskap.    
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1.2 Problembeskrivning  

Utvecklingen av datormoln de sista åren är en av de största framstegen historiskt sett inom 

datoranvändning (Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang & Ghalsasi, 2011) och Frantsvog, 

Seymour och John (2012) menar på att datormoln är den nya tekniken som kommer att ersätta 

de traditionella IT-systemen. Detta fenomen uppmärksammas därför inte minst av företagen 

ute i världen. Idag är det stor konkurrens bland företag oberoende vilken marknad dessa 

tillhör och det är därför extra viktigt att företaget ligger i framspets gentemot konkurrenterna. 

Enligt Aljabre (2012) är datormolnet det alternativ som många söker sig till för att förbättra 

verksamheten. Som företag har man ett stort ansvarsområde, inte minst inom den egna 

verksamheten i form av anställda, samarbetspartners, användare, eventuella kunder med flera 

och att hoppa på en teknik som varken är väl beprövad eller som inte garanterar effektivitet av 

något slag är självklart inget som rekommenderas. Att slösa bort tid och ekonomiska resurser 

är allt för kostsamt för många företag och det kan vara skillnaden mellan överlevnad och 

konkurs i värsta fall (Bharadwaj & Lal, 2012). De positiva aspekterna med datormoln som 

framhävs i tidigare forskning är bland annat de ekonomiska fördelarna samtidigt som det ger 

en ökad flexibilitet inom företaget (Bidgoli, 2011). Inte desto mindre förespråkar Marston et 

al. (2011) vikten av att datormolns brister och utmaningar måste förstås innan tekniken kan 

användas i sin fulla potential, författarna menar att det finns mycket forskning där 

fokuseringen ligger kring datormolnens tekniska aspekter och betonar vikten av att förstå 

företagsrelaterade problem inom datormoln. Frantsvog et al. (2012) menar dock att mycket av 

den existerande forskningen huvudsakligen fokuserar på antingen bara fördelarna eller bara på 

riskerna. 

 

Genom att sammanställa dessa påståenden kring forskningsområdet och det tidigare 

vetenskapliga arbetet kring ämnet anser vi att det är av vikt att fokusera på att belysa såväl 

möjligheter som utmaningar vid tillämpningen av datormoln ur ett företagsperspektiv. Vi 

kommer att analysera tidigare forskning och sammanställa de möjligheter och utmaningar 

som företag kan stöta på vid användning av datormoln.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att på företagsnivå ta reda på vilka möjligheter och utmaningar 

som uppstår vid användandet av datormoln. Resultat kommer att tas fram genom att analysera 

och jämföra vetenskaplig litteratur och det kommer göras en sammanställning av de 

utmaningar och möjligheter som tas upp i dessa. Uppsatsen riktar sig främst till företag som 

fortfarande funderar huruvida de skall tillämpa datormoln eller inte och skall ge läsaren en 

bättre förståelse kring hur användningen kan påverka verksamheten. Efter avslutad läsning är 

tanken att mottagaren blivit vägledd i vilket val denna skall göra samt fått förståelse vilka 

möjligheter samt utmaningar företaget kan förväntas att möta ifall de bestämmer sig för att 

använda datormoln.  
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1.4 Frågeställning 

Hur påverkas företag av användandet av datormoln? 

 Vilka möjligheter kan uppstå? 

 Vilka utmaningar kan uppstå? 

1.5 Analys av frågeställning 

Frågeställningen är menad att förmedla en förklaringskunskap kring hur företag påverkas vid 

användandet av molnbaserade tjänster. För att vara så opartisk som möjligt och inte vinkla 

sanningen är det viktigt att såväl möjligheter som utmaningar tas upp.  

1.6 Avgränsning 

Vi har valt att inte undersöka hur den enskilde individen påverkas av användningen av 

datormoln utan avgränsar oss till ett företagsperspektiv inom ämnet. För att klargöra 

ytterligare är det inte fokusering på företag som erbjuder molntjänster, det vill säga 

molnleverantörerna, utan på företag som kan använda dessa tjänster. Vi har heller inte valt en 

specifik verksamhet att fokusera närmare på utan analyserar företag på en övergripande nivå, 

detta val gjordes medvetet så vi inte blir styrda av en karakteriserande situation inom en 

specifik verksamhet.  

Då analysen skall ge en täckande bild av hur företag påverkas av användandet av datormoln 

har heller inga särskilda geografiska avgränsningar gjorts. Vi vill vara öppna utifall att 

möjligheterna och utmaningarna skiljer sig åt beroende på företags lokalisering globalt. Några 

specifika tidsavgränsningar har heller inte gjorts, men det är av intresse att använda aktuellt 

material för att få en så uppdaterad bild som möjligt. Även om tanken och konceptet kring 

datormoln uppkom redan tidigt 60-tal är det inte förrän genom senare års teknik som det 

gjorts möjligt att i praktiken verkställa detta. Datormoln har därför slagit igenom på senare tid 

vilket resulterar i att tekniken samt användningen ständigt utvecklas och förändras, med detta 

i åtanke förstärks vikten av att använda nyutgivet material. 

1.7 Intressenter 

Vi har ingen avsikt att hålla den kunskap eller information som tas fram i denna uppsats 

hemlig, utan de som vill ta del av resultatet, oavsett orsak, är välkomna att göra så. Dock kan 

resultatet vara mer intressant för vissa och de intressenter som vi har i åtanke är följande:  

 De företag som ännu inte tillämpat datormoln till den egna verksamheten. Läsaren kan 

då få insikt i ämnet som kan ligga till grund för vilket val denna senare gör.   

 

 Studenter och forskare som vill ta del av resultatet på grund av vidare forskning.  
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1.8 Perspektiv 

Vi gjorde ett medvetet val att sätta oss in i ett företagsperspektiv. Genom att fokusera på en 

företagsnivå ger det oss en större inblick i hur datormoln kan användas, när de kan användas, 

varför de används och vilka konsekvenser detta kan medföra. Det medför att vi skapar 

förståelse utifrån ett större perspektiv än den enskilde individen. Vårt ändamål är att 

undersöka företags användning av datormoln och hur detta kan påverka företaget såväl 

positivt som negativt. Genom att ta ställning utifrån en övergripande nivå snarare än att 

fokusera på ett specifikt företag minskar risken att kunskapen som förmedlas blir styrd. Om vi 

hade undersökt och tagit del av ett specifikt företags bild av datormoln skulle resultatet kunnat 

bli influerat av detta. Resultatet hade då blivit en fallstudie endast av det specifika företaget 

och några större slutsatser utanför verksamheten skulle inte kunna ha gjorts. 

1.8.1 Alternativa perspektiv 

Det kan vara svårt att se ämnet ur andra perspektiv än företags användning av datormoln, men 

om synen bräddas finns det en del andra utfall för hur studien kunde utförts. Här presenteras 

andra perspektiv tillsammans med tankarna varför dessa tillvägagångssätt avstyrdes. Fokus 

skulle exempelvis kunna läggas på den enskilde individen eftersom vi som genomför denna 

undersökning själva har erfarenhet i användning av molntjänster som erhållits utifrån eget 

intresse, såväl privat som via studierna. Detta har självklart bidragit till att vi skapat egna 

uppfattningar kring ämnet som skulle ha kunnat vägleda oss till en annan riktning. Dock, som 

beskrivet förut, vill vi se detta ur ett större perspektiv. Företagsanvändning är av större 

intresse än den enskilde individens eftersom det finns mycket mer bakom ytan. Bland annat 

finns vissa regler, lagar och skyldigheter som företag måste anpassa sig efter och det är därför 

inte lika lätt för en verksamhet att tillämpa ett helt nytt arbetssätt som för den enskilde 

individen.   

Som tidigare nämnts har avstånd tagits från att göra undersökningar på specifika företag, 

anledningen till att vi bortsåg från detta var för att inte bli styrda i hur vi uppfattar ämnet. 

Annars skulle en undersökning av en kvalitativ eller kvantitativ datorinsamling i form av 

intervju eller enkät kunnat ha gjorts. Detta skulle vara av intresse om man som sagt ville 

specificera sitt perspektiv inom en verksamhet för att undersöka andra arbetsmetoder än de 

redan existerande, fokusering kring datormoln skulle då ha kunnat göras för att visa vad 

påföljden av en sådan tillämpning hade resulterat i.   

Ett annat perspektiv som inte skall komma i glömska är molnleverantören som faktiskt förser 

användarna med denna teknik. Molnleverantörerna har en viktig roll när det kommer till 

datormoln eftersom de ber användaren om förtroende vilket inte alltid är så enkelt att ge bort. 

Samtidigt måste också molnleverantörerna förse användaren med en fungerande tjänst och de 

innehar det största ansvaret ifall något skulle hända med den information som hanteras. Ifall 

ett sådant perspektiv hade tagits skulle såväl möjligheter som utmaningar ses ur ett mer 

tekniskt inriktat perspektiv eftersom vi då skulle behöva titta närmare på den bakomliggande 

tekniken, detta låg utanför vårt intresseområde och var därför inte längre relevant för 

uppsatsen. 
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2 Metod  

Den metod som har använts är en systematisk litteraturstudie och har genomförts med 

Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) som utgångspunkt. Metoden litteraturstudie syftar 

till att värdera, analysera och sammanställa resultat från olika studier (Eriksson et al., 2013).  

2.1 Problemområde 

Det första som gjordes var att ringa in och förtydliga problemområdet för oss själva. 

Utgångspunkten var kunskapsprojekteringen, den formulerade frågeställningen, perspektivet 

och de avgränsningar som redan tagits fram. Med andra ord kan man säga att vi klargjorde för 

oss själva vad uppsatsen skulle handla om, syftet och det förväntade resultatet så det varken 

var tvetydigt eller oklart vad uppsatsen skulle behandla. Detta gjordes för att inte resultatet av 

materialsökningen skulle styra oss i en annan riktning genom att anpassa uppsatsen till det 

funna materialet. Det minskade även risken för att fastna i sökträsket vilket kan vara lätt om 

inga klara riktlinjer finns. När problemområdet var inringat var det dags att börja söka 

material, för nu hade vi fått en klar bild av vilket material som var av intresse.   

2.2 Sökstrategi och litteratursökning 

Fokuseringen lades först på söktjänsten Summon via Örebro universitet eftersom man via den 

kan orientera sig bland alla de informationskällor som universitetsbiblioteket erbjuder. Detta 

var ett bra sätt att få en överblick över det material som faktiskt fanns. Sökning på begreppet 

”cloud computing” resulterade i 105 054 träffar vilket visar att det finns mycket material inom 

ämnet. Det betydde också att vidare avgränsningar var tvungna att göras på sökningen för att 

skala ner sökresultatet till färre artiklar som mer exakt matchade vår efterfrågan. Att 

materialet skulle bestå av fulltext och vara vetenskapligt publicerad var en viktig grund och 

efter dessa krav återstod 14 651 träffar. Ordet business lades till i sökningen eftersom studien 

utfördes ur ett företagsperspektiv. Andra synonymer som enterprise, organization, company 

och corporate användes också, men dessa gav liknande träffar. För en mer detaljerad 

beskrivning av de sökord som användes och deras resultat hänvisas läsaren till Bilaga 1.  

2.2.1 Databassökning tillsammans med manuell sökning 

Vid det här laget hade vi funnit en del intressanta material och påbörjat läsningen av dessa, 

men de var för få för att gå vidare i arbetet. Ett möte med en bibliotekarie bokades därför in 

för vidare vägledning och allmänna råd om materialsökning. Mötet var givande och efter 

gemensam sökning via databaser inom ämnesområdet informatik valdes det att titta närmare 

på IEEEXplore och databasen ABI/inform via söktjänsten ProQuest. Efter tips av 

bibliotekarien användes också databasen Emerald trots att den låg utanför vårt ämnesområde. 

Att ta hjälp av en bibliotekarie gör materialsökningen mer effektiv (Eriksson et al., 2013) och 

det gav oss nyare sätt att se på sökning och vidgade våra vyer. Bland annat gav det oss idén 

att sökningen även kan ske manuellt, det vill säga att man använder sig av en intressant 

artikels referenslista och genom denna finner användbart material (Eriksson et al., 2013). På 

så sätt breddade vi litteratursökningen och det resulterade i fler funna artiklar av intresse.  
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2.3 Urvalsprocessen 

Under tiden material söktes skedde också en första urvalsprocess. Genom att läsa 

sammanfattningen på de artiklar som var av intresse fick vi en snabb överblick om vad 

publikationerna behandlade. Om artikeln var relevant för studien sparades denna, om inte 

fortsatte artikelsökningen. Detta steg i urvalsprocessen stärks också genom Eriksson et al. 

(2013) som menar på att granskningen av sammanfattningen är ett relevant sätt för ett första 

urval. När sökningen var genomförd och vi ansåg oss ha tillräckligt med material, ett trettiotal 

vetenskapliga artiklar som låg sparade, påbörjades nästa urval, det vill säga urval av det redan 

valda materialet. Detta kallar Eriksson et al. (2013) för kvalitetsvärdering och då läses 

artiklarna i sin helhet. Publikationerna lästes för att se om de behandlade ämnesbakgrund, 

generell beskrivning av datormoln eller tog upp möjligheter och utmaningar på företagsnivå 

eftersom det textmässigt var av intresse för att uppsatsen skulle kunna uppfylla sitt syfte och 

besvara frågeställningen. Vid kvalitetsvärderingen av materialet var det till en fördel att vara 

två författare då vi kunde, oberoende av varandra, granska publikationerna för att sedan 

jämföra våra tankar och tillsammans avgöra vilket material som vi skulle fortsätta arbeta med. 

2.4 Bearbetning av texterna 

När urvalet hade skett var det dags att börja arbeta med innehållet. För att göra detta så 

effektivt som möjligt för oss och för att minimera läsningen av samma artikel flertalet gånger 

hade vi på förhand skapat rubriker efter text som var av intresse. All text som behandlade 

nedanstående rubriker kopierades in under dessa. Detta för att först samla allt innehåll med 

gemensam kontext på samma ställe. Texterna kategoriserades efter följande: 

 Bakgrund, text som berörde någon form av historik kring ämnet.  

 Datormoln, text som beskrev vad datormoln var, dess arkitektur och de olika typerna 

av moln. 

 Möjligheter, text som tog upp och hanterade möjligheter. 

 Utmaningar, text vars fokusering låg kring utmaningar. 

Denna kategorisering är väldigt generell och mycket text hamnade under dessa rubriker. 

Gemensamma nämnare söktes på texterna under rubrikerna för att skala ner texten ytterligare. 

Genom att skala ner texten till allt mindre delar fick vi till slut en orienterad text att arbeta 

med. Detta underlättade analyseringen, sammanställningen och jämförelsen av det material 

som fanns. Rubrikerna i analysdelen växte också fram under denna nedskalning och vi 

försökte använda passande rubriker som sammanfattade innehållet i de texter som hade något 

gemensamt. Ibland fanns återkommande ord som kunde utgöra en rubrik och ibland fick hela 

texten läsas och tolkas för att sedan hitta en passande rubrik. Även här skedde arbetet 

oberoende av varandra innan sammanställningen för att minska misstolkning av texten och för 

att stärka argumenten att det viktigaste faktiskt togs fram. Den text som bearbetats granskades 

med objektiva ögon eftersom det var av vikt att belysa både möjligheter och utmaningar som 

kan uppstå när företag använder datormoln. 
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2.5 Material 

Materialet som användes under analysdelen är peer review-tidskrifter, det vill säga 

vetenskapliga artiklar som innan publicering blivit granskade av experter inom området. 

Dessa experter granskar de inskickade artiklarna och bedömer såväl den vetenskapliga som 

den innehållsmässiga kvaliteten och avgör sedan om artikeln kan publiceras. Med hänsyn till 

detta anser vi att vårt material är högst trovärdigt och att informationen från dessa därför är 

korrekt. Det material som inte kan ses som vetenskapligt, det vill säga de elektroniska 

källorna, hade vi ett större behov av att granska om det som togs upp kunde vara 

sanningsenligt. Texten i dessa behöver inte vara mindre trovärdig, men vi valde att inte blanda 

vetenskaplig forskning med material som saknar vetenskapliga belägg i analysdelen. Detta 

eftersom forskningen redan belyser att datormoln är ett svårbegripligt begrepp och att det 

finns en viss saknad av kunskap inom området. De elektroniska artiklarna som ligger utanför 

forskningen användes mer för att ge en historisk bakgrund till ämnet samt ge en allmän 

beskrivning av datormoln, men även här ställdes texten i relation till annat material för att se 

om det verkade troligt. Återigen låg fokuseringen på utmaningar och möjligheter, och genom 

att bara använda vetenskapligt material till analysdelen anser vi att trovärdigheten i det som 

denna uppsats lyfter fram ökar. För att se de vetenskapliga artiklar som användes hänvisas 

läsaren till Bilaga 2 där en matris finns som sammanställer dessa. I källförteckningen är dessa 

också markerade med asterisk (*) för att läsaren enklare skall kunna hitta dessa.  
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3 Datormoln 

3.1 Definition av datormoln  

Begreppet datormoln i sig självt är inte helt lätt att beskriva då det inte finns någon exakt 

definition av detta. Enligt D. Sun, L. Sun, Chang och Wang (2011) är datormoln ett 

storskaligt distribuerat datorparadigm som drivs av stordriftsfördelar. Stordriftsfördelar kan 

beskrivas som produktion i stor skala som bidrar till ekonomiska och tekniska fördelar på 

grund av bättre arbetsfördelning, inlärning samt automatisering (Stordriftsfördelar, 2013). 

Även Herauz et al. (2009) menar att syftet med datormoln är att använda IT-tjänster 

tillsammans med datorteknologi för att effektivisera verksamheters olika tjänster. Dock är det 

en väldigt generell förklaring kring begreppet och för att få en mer konkret beskrivning kan 

definitionen av Frantsvog et al. (2012) användas. De menar att datormoln bäst kan ses som en 

sammansättning av företag som erbjuder och förser molnanvändaren med hårdvara, mjukvara 

och andra tjänster som ständigt skall vara åtkomliga via de så kallade molnen. Aljabre (2012) 

beskriver datormoln som en teknik som levererar en uppsättning tjänster via internet. Dessa 

tjänster kan exempelvis vara processorkraft, datalagring, backup-faciliteter, 

utvecklingsverktyg med flera. Sun et al. (2011) samt Alali och Yeh (2012) menar att dessa 

datorresurser skall kunna tillförses snabbt och även kunna släppas med minimala 

ansträngningar i datacentren. De datorresurser som förses skall vara abstrakta, virtuella, 

dynamisk skalbara, tillgängliga och konfigurerbara. Enligt Hogan, Liu, Sokol och Tong 

(2012) finns fem väsentliga egenskaper hos datormoln som presenteras nedan.   

 Självbetjäning 

Konsumenten behöver inte ha någon mänsklig interaktion med varje molnleverantör 

utan kan själv bestämma över vilken datorkapacitet som behövs, exempelvis över 

prestanda eller lagringsutrymme.   

 

 Hög nätverksåtkomst 

Molnleverantörerna tillhandahåller sina tjänster över nätet och kan nås enkelt om 

konsumenten har en plattform som stödjer detta, exempelvis en bärbar dator eller en 

mobiltelefon.    

 

 Resursdelning 

Molnleverantörens datorresurser slås samman för att tjäna flera konsumenter 

samtidigt. Oftast saknar kunden kontroll eller vetskap över den exakta platsen för var 

resurserna finns, men möjligheten finns att på en högre abstraktionsnivå specificera 

platsen och de fallen handlar det om land eller stat.   

 

 Enkel skalbarhet 

De resurser som tillhandahålls skall vara skalbara, vilket innebär att konsumenten har 

möjlighet att minska eller öka användningen av sina resurser. Ibland görs detta 

automatiskt för att kunden skall få känslan att den kapacitet som levereras känns 

obegränsad. 
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 Mätbara tjänster 

Molnsystemen kontrollerar och optimerar resursanvändningen automatiskt genom 

olika mätningar. Resursanvändning kan övervakas, kontrolleras och rapporteras, och 

detta kan både leverantör och konsument ta del av vilket ger insyn på den utnyttjade 

tjänsten. 

 

3.2 Datormolnets arkitektur 

Datormoln består av en arkitektur som kan brytas ner till tre segment inom vilka de olika 

resurserna delas upp. Dessa kallas infrastruktur, plattform och applikation (Aljabre, 2012; Sun 

et al., 2011; Alali & Yeh, 2012; Harauz et al., 2009). 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) erbjuder infrastruktur som en tjänst. Enligt Han (2011) 

och Hogan et al. (2012) förses användaren med lagring och andra fundamentala datorresurser 

där konsumenten har möjlighet att driftsätta och köra godtycklig programvara. Oftast är det 

operativsystem eller virtuella datorer som erbjuds från molnleverantören som i sin tur bara 

hanterar och kontrollerar den underliggande molnstrukturen vilket ger användaren kontroll 

över lagring, utplacerade program och begränsad kontroll över valda nätverkskomponenter. 

Söderlind (u.å.) påpekar att företag inte har något behov av att införskaffa servrar, 

nätverksutrustning eller program eftersom de köper den kapacitet som behövs.  

Platform-as-a-Service (PaaS) erbjuder datorresurser via en utvecklingsplattform där företag 

kan utveckla och testa program utan att behöva investera i särskild hårdvara eller extra 

mjukvara. Molnleverantören förser med en molninfrastruktur innehållande leverantörens 

utvecklingsmiljö såsom programmeringsspråk, bibliotek och verktyg. En utvecklare som 

exempelvis tar fram en SaaS-tjänst (se nedan) behöver med andra ord inte installera eller 

konfigurera utvecklingsmiljön själv utan kan utnyttja denna molninfrastruktur. Utvecklaren 

kan sedan skapa, testa och köra sin kod på plattformen (Gibson, Eveleigh, Rondeau, Tan, 

2012; Han, 2011; Hogan et al., 2012; Söderlind, u.å.).  

Software-as-a-Service (SaaS) tillåter användare att köra olika programvara direkt i 

webbläsaren utan att behöva ha innehavet av denna. Användaren behöver därför inte 

installera, uppgradera eller utföra backup på något program eller arbete lokalt på datorn. IT-

administratörer slipper tänka på vilka plattformar som tillämpningarna fungerar på eftersom 

allt som behövs är tillgång till internet. I SaaS-modellen är det alltså molnleverantören som 

hanterar nästan allt i molninfrastrukturen, exempelvis fysiska servrar, nätverk, 

operativsystem, lagring och applikationer (Gibson et al., 2012; Han, 2011; Hogan et al., 2012; 

Söderlind, u.å.). Exempel på SaaS-tjänster är Gmail, Google Apps, Saleforce, Microsoft 

Online och även sajter som Facebook och liknande.  
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3.3 Molntyper 

 Privat moln 

Molninfrastrukturen är endast till för en organisation. Tjänsterna tillhandahålls över 

internet och skyddas av en brandvägg. Det är bara ett par få användare som kan 

komma åt molnet och oftast är det bara anställda på företaget som får åtkomst 

(Apprenda, u.å.b). Enligt Hogan et al. (2012) kan företaget välja om de skall hantera 

det administrativa själva eller om det skall ske utanför verksamheten. Då privata moln 

kontrolleras av användaren kan anpassning och formande av molnet göras beroende på 

verksamhetens specifikationer. Detta är väldigt effektivt och gör att privata moln 

lämpar sig för många företag (Apprenda, u.å.b). 

 

 Publikt moln 

Molninfrastrukturen är tillgänglig för allmänheten eller en större industrigrupp och ägs 

av organisationen som säljer molntjänsten (Hogan et al., 2012). En av anledningarna 

till varför publika moln är praktiska för verksamheter är möjligheten att komma åt 

delad information utan att behöva använda hårdvara eller servrar, så länge molnet 

fungerar som det ska (Apprenda, u.å.c). Data från olika företag och individer kan dela 

samma server och därför bör verksamheter med känslig data fundera på huruvida 

privata nätverk är ett bättre alternativ. Apprenda fortsätter och menar på att data också 

kan sparas på olika platser vilket är en fördel för verksamheter som arbetar 

internationellt. Publika moln passar företag som varken har tid eller råd att köpa egen 

hårdvara och servrar, som inte hanterar känslig information eller som vill ha tillgång 

till resurserna, oberoende av lokalisering i världen. 

 

 Community moln 

Vi har inte funnit någon term i det svenska språket inom ämnet därför får den engelska 

benämningen på molnet kvarstå. Enligt Hogan et al. (2012) delas molninfrastrukturen 

av flera organisationer som exempelvis har arbetsuppgifter, säkerhetskrav, policy, 

omständigheter med mera gemensamt. Detta samarbete gör det möjligt för företagen 

att enkelt dela information via molnet till varandra. Hogan et al. (2012) fortsätter och 

menar att företagen antingen hanterar detta själva eller via en tredje part som existerar 

utanför verksamheten. 

 

 Hybridmoln 

Molnstrukturen är en sammansättning av två eller flera molntyper, det vill säga 

privata, publika eller community. Vid användning av hybridmoln kan företag både 

använda sig av interna och externa resurser samtidigt. Denna typ av moln passar 

företag som redan investerat stora resurser på en intern infrastruktur och som vill 

fortsätta använda denna. Samtidigt får verksamheten ytterligare möjligheter att 

utvecklas via de externa resurserna (Apprenda, u.å.a). 
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4 Analys 

4.1 Möjligheter 

Att datormoln resulterar i möjligheter är inte överraskande med tanke på att Marston et al. 

(2011) menar att fenomenet är ett av de största framstegen inom datoranvändning. Företag 

skulle inte tillämpa denna teknik om det inte fanns bakomliggande anledningar till att göra 

detta eftersom det idag är svårt för verksamheter att överleva i den ständigt skiftande 

företagsmiljön (Bharadwaj & Lal, 2012). Om företag implementerar tekniken rätt kan 

datormoln erbjuda företaget många av de egenskaper som idag eftertraktas på marknaden 

(Bidgoli, 2011). Bidgoli fortsätter och menar att en god ekonomisk omsättning är nyckeln till 

ett lyckat företag och de aspekter som måste tas med i beräkningarna är bland annat att 

optimera de resurstillgångar som finns, exempelvis personal, datorkraft och verktyg. Genom 

att spara in dyra kostnader är företag ett steg närmare en optimerad verksamhet och datormoln 

erbjuder många alternativ.  

4.1.1 Infrastruktur 

Enligt Aljabre (2012) är det inte ovanligt att verksamheter har väldigt höga IT-

infrastrukturkostnader. De betalar oftast en dyr inköpskostnad för datacenters, egna servrar, 

lagringsenheter med mera som sedan måste underhållas vilket bidrar till ytterligare kostnader. 

Bidgoli (2011) menar till och med att det är meningslöst för mindre verksamheter att operera 

ett eget datacenter eftersom resurserna är så pass kostsamma. Datormoln kan sänka dessa 

kostnader och enligt Han (2011) kan ett företag ekonomiskt spara 50 procent med datormoln i 

jämförelse med en lokalt förvaltad server i ett spann på 5 år, vilket anses vara en servers 

livslängd. Lokal, utrustning, kylsystem och andra nödvändiga komponenter är då beläget hos 

molnleverantören (Smith, 2009) och innebär att företaget slipper tänka på dessa 

underhållskostnader som nu istället sköts av leverantören (Marston et al., 2011). Detta bidrar 

till stora ekonomiska besparingar eftersom Marston et al. (2011) hävdar att ungefär två 

tredjedelar av företags IT-budget går till rutin och underhållningsverksamhet vid traditionell 

datoranvändning. När molnleverantörerna sköter underhållningen av resurserna kan det även 

vara av vikt att göra nedskärningar inom verksamhetens IT-personal eller utesluta personal 

som underhåller hårdvara helt (Aljabre, 2012). Detta bidrar också till ekonomiska besparingar 

och denna möjlighet är mycket fördelaktig för nystartade företag som försöker komma igång.  

4.1.2 Mjukvara 

Beroende på företagets ekonomiska läge kan det vara omöjligt att införskaffa resurser i form 

av mjukvara eller liknande på grund av de höga kostnaderna. Enligt Aljabre (2012) kan 

mjukvarukostnaderna reduceras vid användandet av datormoln eftersom företagen nu inte 

behöver betala mjukvarulicenser till varje enskild datorenhet inom verksamheten. Frantsvog 

et al. (2012) menar att företag kan ta del av de senaste verktygen och programmen för enbart 

en bråkdel av vad det hade kostat att köpa mjukvaran traditionellt. Företagen slipper dessutom 

att tänka på mjukvaru-uppdateringar som kan leda till kompabilitetsproblem eftersom det nu 

sköts av molnleverantören (Bidgoli, 2011). Molntekniken har även gjort det möjligt för nya 
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applikationer och program att träda fram. Program som tidigare enbart varit tillgängliga för 

större och mer etablerade företag med god ekonomi står nu till förfogande till alla de företag 

som väljer att implementera datormoln (Marston et al., 2011). 

4.1.3 Ökad flexibilitet 

Genom att använda datormoln blir företagen alltså fria från uppgiften att själva inrätta 

grundläggande hårdvaru- och mjukvaruinfrastruktur och kan istället registrera de nödvändiga 

tjänsterna från internet. Denna möjlighet gör att företag istället kan fokusera på de centrala 

aspekterna av deras verksamheter vilket ger dem möjligheter att växa och förbättras (Sun et 

al. 2011). Detta gynnar inte minst mindre och mellanstora företag som slipper dyra kostnader 

kring utrustning. Fokuseringen går istället till de produkter som utvecklas vilket gör att även 

dessa företag kan tävla om kunder på marknaden (Bidgoli, 2011). Enligt Aljabre (2012) är 

datormoln ett flexibelt sätt att allokera resurser inom ett företag och Smith (2009) menar att 

personal som tidigare skötte underhåll av resurserna istället kan skifta fokus och utnyttja 

molnet till att förbättra eller ändra interna datorresurser. Ett företag som tagit beslutet om att 

använda och tillämpa datormoln behöver inte heller vänta med att börja sätta igång. Ingen 

utrustning behöver skickas och anlända, inga installationer behöver göras innan start utan 

molntekniken kan köpas och driftsättas samma dag (Bharadwaj & Lal, 2012; Smith 2009). 

Detta i sin tur leder till att företaget snabbare kan träda in på marknaden och tjäna pengar 

(Marston et al., 2011). 

4.1.4 Skalbara resurser 

När ett företag väl är inne på marknaden kan efterfrågan på företagets produkter eller tjänster 

variera (Smith, 2009). Beroende på exempelvis årliga högtider eller plötsliga händelser höjs 

eller sänks efterfrågan och optimalt vore om företaget kunde anpassas därefter. Det kan också 

vara så att företaget har vuxit och behöver utöka de resurser som finns och vill göra det 

genom att slippa investera i ny dyr utrustning. Smith (2009) menar att det kan vara svårt för 

verksamheten att avgöra i vilken skala de framtida resurserna skall användas vilket skapar 

problematik i valet kring utrustning eftersom syftet är att ha en optimerad resursanvändning.  

Datormoln erbjuder ett alternativ eftersom de har egenskapen att kunna vara skalbara. Med 

det menas att resurserna inom molnet anpassas till den faktiska användningen. Enligt Smith 

(2009) erbjuder molntekniken en dynamisk infrastruktur som kan möta efterfrågan och 

företag kan nu använda så mycket datorkraft som är nödvändigt vid en given tid. Detta går att 

reglera så långt ner som på en timbasis. Marston et al. (2011) menar att företagens 

kapitalinvesteringar i informationsteknik är grovt underutnyttjade och många företag som har 

egna servrar använder bara 10-30 procent av den tillgängliga datorkraften. Vid användandet 

av datormoln hävdar istället Armbrust et al. (2009) att användningen av 1000 servrar under en 

timme inte kostar mer än att använda 1 server under 1000 timmar och betonar att denna 

elasticitet av resurser är makalös inom IT. En verksamhet betalar alltså för den datorkraft som 

de faktiskt använder, varken mer eller mindre samtidigt som resurserna kan utnyttjas till fullo.  

Resurser köps enligt ”pay-per-use” genom den betalningsmodell som passar verksamheten 

bäst. Antingen genom att betala en fast kostnad och ha oändligt med tillgång under en 
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begränsad tid eller genom att betala för den exakta resursanvändningen, vilket passar företag 

vars resursanvändning skiftar från dag till dag (Bharadwaj & Lal, 2012). Armbrust et al. 

(2010) menar att det är väldigt viktigt för företag att undvika att betala för något som de inte 

använder eller behöver och att datormoln därför kan vara ett passande alternativ. 

4.1.5 Hög tillgänglighet 

Hög åtkomst till material i företagets lokaler är en självklarhet, men det är dock inte alltid en 

självklarhet att en anställd kan uppnå samma åtkomst utanför verksamhetens lokaler. 

Molntjänster låter företag kontrollera när, var och hur anställda kan nå verksamhetens 

informationssystem och detta möjliggörs genom exempelvis ett webbaserat gränssnitt 

(Marston et al., 2011). Anställda inom ett företag kan genom molntekniken arbeta minst lika 

effektivt oberoende av var de än befinner sig i världen och behöver därför inte sitta vid ett 

skrivbord varje dag. Detta erbjuder många företag stor flexibilitet genom mobilitet och 

tillgänglighet (Bidgoli, 2011). Molnet kan också effektivisera samarbetet och 

kommunikationen inom olika projekt via applikationer i molnet (Aljabre, 2012). Exempelvis 

gör tekniken det möjligt för flertalet involverade att interagera och samarbeta i samma 

dokument utan att behöva skicka det fram och tillbaka via olika enheter och mailadresser. 

Med accepterad åtkomst samt internetanslutning kan de anställda komma åt informationen 

med valfria enheter (Bharadwaj & Lal, 2012). Kommunikationen mellan kunder och 

leverantörer kan också utnyttjas fördelaktigt på detta sätt (Aljabre, 2012).  
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4.2 Utmaningar 

När nya dörrar öppnas upp för företag kan det vara lätt att fokus läggs på möjligheterna och 

de positiva aspekterna, men det är viktigt att företagen också är medvetna om vilka 

utmaningar och risker användningen kan medföra. Sun et al. (2011) menar att dessa 

utmaningar utgör hindren för den nya eran av datoranvändning, inkluderat datormoln. Även 

Marston et al. (2011) påpekar att det finns många problem som måste lösas innan datormoln 

kan bli ett självklart alternativ inom företagens datoranvändning.  

4.2.1 Säkerhet 

Enligt Marston et al. (2011) är säkerhet den aspekt som flest företag är bekymrade över och 

Sun et al. (2011) menar på att säkerheten utgör det största orosmomentet när det kommer till 

användandet av datormoln. Det finns många säkerhetsutmaningar som bland annat rör 

sårbarhet kring tillgängligheten. Dessa utmaningar relateras till att det är en molnserver som 

har den fysiska kontrollen över data som avser identifiering och referensförvaltning. Det 

handlar exempelvis om dataverifikation, integritet, sekretess, dataförlust och stöld (Sun et al., 

2011). Säkerhet ses som ett sammansatt begrepp, nämligen en kombination av sekretess, 

tillgänglighet och integritet. Sekretess är förhindrandet av obehörigt röjande av information, 

integritet är förhindrandet av obehörig ändring eller radering av information och tillgänglighet 

syftar till den ständiga åtkomst som måste finnas till sin information. Säkerhet är med andra 

ord avsaknaden av obehörig tillgång och hantering av systemets tillstånd (Sun et al., 2011). 

 

4.2.2 Sekretess   

Sekretess handlar om tystnadsplikt och hemlighållande av uppgifter, samt att endast rätt 

personer får tillgång till uppgifterna. Inom datormoln handlar detta främst om att 

molnleverantörerna inte skall ge ut uppgifter till andra, men det finns dock vissa bekymmer 

inom detta område. Företag överlämnar en stor del av sin verksamhet till molnleverantörerna 

och det krävs förtroende från företagens sida innan användandet av datormoln kan träda i 

kraft.  

4.2.2.1 Förtroende 

Förtroende ses som en mätbar tro som använder erfarenhet till att göra tillförlitliga beslut. Det 

har ursprungligen använts inom samhällsvetenskap i uppbyggandet av människans relation, 

men är även nu en viktig ersättning för formande av säkerhetsmekanismer i distribuerade 

datormiljöer. Tillit mellan olika företag är dock en komplicerad relation då den är väldigt 

subjektiv, oviss och kontextberoende (Sun et al., 2011). I vilket fall som helst måste någon 

form av förtroende finnas mellan användaren och leverantören för en lyckad implementation 

av datormoln (Bidgoli, 2011). Enligt Marston et al. (2011) har mindre verksamheter lättare att 

välkomna och anpassa sig till användning av datormoln än vad större företag har. Dessa hyser 

en större oro till att överlämna sin verksamhet till molnleverantörerna. 
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Enligt Marston et al. (2011) finns det de som hävdar att moln kan betraktas som en fälla. De 

menar att molnleverantörerna tvingar in kunderna i låsta, egenutvecklade system som gradvis 

kommer att öka i kostnad med tiden. Marston et al. menar även att arbete pågår för att ta fram 

standarder inom datormolnsanvändning för bättre samarbete mellan inblandade parter. Innan 

molnleverantörer kan be om förtroende måste det finnas skäl för verksamheterna att känna 

tillit. Genom att leverantören exempelvis begränsar skadliga enheter från att delta i 

datormiljön ges en högre trovärdighet (Sun et al., 2011).  

4.2.2.2 Lokalisering och lagar 

Att inte veta den exakta platsen för var data lagras i molnet kan vara bekymmersamt för 

många verksamheter. Detta med all rätt eftersom lagar som följs i regionen där data förvaras 

också tillämpas på den data som lagras (Smith, 2009). Enligt Motta, Sfondrini och Sacco, 

(2012) är den fysiska lagringsplatsen kritisk eftersom det inte finns någon internationell 

överenskommelse angående skydd av data och sekretess. Även om många faktorer behandlas 

liknande inom webbtjänster har en del juridiska frågor en särställning och styrs på olika sätt i 

olika länder. Motta et al. (2012) fortsätter och menar att USA exempelvis har lagar och regler 

angående sekretess som inte lämpar sig för massiva datormoln. Andra rättsnormer som EU-

lagar måste också tas med i beräkningen vid användandet av datormoln. Olika lagar kan skapa 

konflikter och Smith (2009) tar upp exempel där europeiska och asiatiska företag har uttryckt 

oro när deras data lagras på datorer i USA som faller under jurisdiktionen av Patriot Act. 

Detta gör att den amerikanska regeringen kan komma åt dessa data väldigt enkelt. Kaufman 

(2009) menar att företagen skall vara väl medvetna om var den lagrade informationen 

befinner sig för att minimera dessa konflikter. Det är även viktigt att molnleverantörerna har 

sådan transparens gentemot användarna att informationen både är enkel att hitta och 

lättbegriplig så att det inte råder några tvivel om detta.    

4.2.2.3 Obehörig åtkomst 

Det mobila användandet med smartphones eller surfplattor är allt mer vanligt att använda idag 

för att få tillgång till de olika applikationer som molnleverantörer tillhandahåller. Generellt 

sätt utgör mobila enheter ett större hot mot nätverkssäkerheten eftersom alla inom räckhåll för 

åtkomstpunkten för nätverket kan få tillgång till den delade informationen via olagliga medel 

som datorhackning eller liknande (Bidgoli, 2011). Datormoln är ett frestande mål för 

nätverkskriminalitet och om fel personer får tillgång till uppgifterna så fungerar inte molnets 

säkerhet angående sekretess.  
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4.2.3 Integritet  

Inom datormoln handlar integritet om att skydda oönskad ändring eller förstörelse av 

information (Hogan et al., 2012). Att sätta upp en säker datormiljö är inte enkelt. Om 

företagen gör detta på egen hand via privata nät eller använder molnleverantörernas tjänster 

spelar mindre roll då förekomsten av nätverkskriminalitet alltid kommer att finnas.   

4.2.3.1 Nätkriminalitet 

Många nystartade företag har ofta begränsade resurser vilket gör det svårare att skapa en säker 

datormiljö. Av den orsaken kan användandet av datormoln verka inbjudande för dessa 

företag. Idag är det väldigt vanligt med IT-relaterade brott, men de största molnleverantörerna 

har en existerande infrastruktur som kan avleda och överleva attacker (Kaufman, 2009). Dock 

är det inte alla moln som har möjlighet att motarbeta attacker. Jamil och Zaki (2011) beskriver 

att många simpla nätverksattacker lyckas med intrång på flertalet företagsmoln. Kaufman 

(2009) menar att inget moln kan vara säkrare än sin svagaste länk eftersom molnens 

konfiguration består av många enheter. Om en nätbrottsling kan identifiera leverantören vars 

sårbarhet är lättast att utnyttja blir denna enhet ett synligt mål och på grund av 

säkerhetsbristen hos denna enhet hotas nu hela molnet. Om inte alla molnleverantörer kan 

försörja heltäckande säkerhetsåtgärder kommer dessa moln att bli högprioriterade hos 

nätbrottslingarna (Kaufman, 2009). Bidgoli (2011) menar att vanliga hot mot företagen är 

virus, maskar, trojanska program, logiska bomber med flera. Det gäller därför att sätta upp en 

skyddad datormiljö genom att använda brandväggar och andra säkerhetsverktyg. Om dessa 

typer av attacker lyckas drabbar det företaget i den bemärkelsen att de data som behandlas kan 

ändras, raderas eller läcka ut till fel sorters individer. Denna typ av problem är inte bara 

exklusivt inom datormoln utan existerar även vid traditionell datoranvändning med egna 

servrar och datacenter.  
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4.2.4 Tillgänglighet 

Hogan et al. (2012) pekar på att tillgängligheten är garantin av lämplig tillgång till 

informationen och användningen av denna. Det innebär att företag skall kunna komma åt den 

data som behövs på ett tillförlitligt sätt oberoende av tid på dygnet eller nuvarande 

lokalisering.      

4.2.4.1 Begränsad åtkomst 

Det sätts hög press från användarna på att produkterna skall ha en hög tillgänglighet, men det 

kan vara svårt för nya tjänster att erbjuda detta. En anledning till den höga pressen är på grund 

av att en del redan existerande SaaS-produkter har ett känt rykte av hög tillgänglighet. Då 

förväntas därför samma resultat vid användandet av andra tjänster (Armbrust et al., 2010).  

En nackdel med molnanvändning är att tekniken ständigt behöver internetuppkoppling för att 

fungera. Innan användare kan komma åt dokument eller program som lagras i moln måste de 

först vara uppkopplade till internet (Aljabre, 2012). En anställd på företaget kan alltså inte 

komma åt det lagrade arbetet offline om denne inte har en lagrad kopia på sin enhet. Detta är 

både tidskrävande och ineffektivt vilket resulterar i reducerad produktivitet då den hämmar 

den anställde från att utföra sina arbetsuppgifter ordentligt. Begränsad åtkomst kan också 

medföras på grund av att leverantörens servrar ligger nere av diverse anledningar (Smith, 

2009), vilket leder till att leverantörens problem överförs till användarna. Oftast utlovar 

leverantörerna att de har en hög tillgänglighet, men om det skulle hända något blir det 

allvarliga problem som även drabbar klienterna. Smith (2009) menar på att det finns fall där 

hela molnservern har kraschat och blivit oåtkomlig i timmar och dagar, varpå användaren inte 

kan göra annat än att vänta på att problemet blir åtgärdat. Även Frantsvog et al. (2012) belyser 

problemet och förklarar att användare blivit utelåsta från konton och förlorat tillgången till 

data som följd av serverkrasch. Det stora dilemmat är var ansvaret ligger. Hos leverantören 

som oftast garanterar avstånd från händelser som dessa eller företaget som gått med på 

användarvillkoren.  

Molnleverantörer skulle kunna erbjuda specialiserad programvaruteknik för att leverera högre 

tillförlitlighet, men det skulle förmodligen kosta mer. Om en molnleverantör skulle lida 

avbrott för icke-tekniska skäl genom att gå i konkurs eller om företaget är föremål för 

lagstiftningsåtgärder, begränsas åtkomsten av data för alla molnanvändare (Armbrust et al., 

2010). Ett bra exempel på detta tas upp i Armbrust et al. (2009) när lagringstjänsten Linkup 

var tvungen att stängas ner 2008 efter att ha förlorat tillgången till 45 procent av kundernas 

data. Linkup hade i sin tur förlitat sig på lagringstjänsten Nirvanix på nätet när det kom till 

lagringen av kundernas data vilket ledde till en tvist om vems fel det egentligen var. Ingen av 

leverantörerna ville ta på sig skulden utan menade på att felet orsakats av den andre parten. 

Under tiden detta höll på fick Linkups 20 000 användare veta att tjänsten inte längre var 

tillgänglig och hänvisades till andra lagringssidor. 
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Tillgången beror inte bara på användaren själv i form av internetuppkoppling eller att 

molnleverantörens tjänst står till förfogande, utan kan även styras av andra molnanvändare. 

Armbrust et al. (2010) menar att en kunds dåliga uppförande kan påverka andra företag och 

dess rykte som använder samma moln. Exemplet som tas upp är en händelse från mars 2009 

när FBI gjorde en räd emot ett datacenter i Dallas. En av användarna vars data var lagrad i 

datacentret var under utredning för eventuella brottsliga aktiviteter, men eftersom datacentret 

stängdes ner under några dagar kom ingen användare åt sina resurser som var lagrade i molnet 

och det ledde till att en del företag gick i konkurs.  

 

4.2.5 Ekonomi 

Vid beslut om att flytta en befintlig verksamhet till molnet måste företaget granska den 

genomsnittliga kostnaden av att använda datormoln och var taket för kostnaden kan ligga. 

Företaget måste även undersöka gränser för verkligt användande av köpt utrustning samt 

diverse driftskostnader som varierar beroende på vilken typ av molnmiljö som väljs 

(Armbrust et al., 2009), för trots många ekonomiska fördelar är det inte säkert att datormoln 

kan reducera kostnaderna hos ett företag. Marston et al. (2011) hävdar att nuvarande 

molntjänster oftast inte är kostnadseffektiva för större verksamheter. Speciellt är det de 

företag som fått utmärkelser för hur de opererar verksamheten där gynnsamheten inte lyser 

igenom. Marston et al. (2011) menar också att datacenter hos större företag kan drivas för 

lägre kostnader än om företaget skulle lägga ut detta till en molnleverantör.  

4.2.5.1 Flytta data 

Varje molnleverantör erbjuder unika tjänster och unika sätt att kommunicera med de 

datorresurser som erbjuds. Det är möjligt att företag blir så djupt inbäddade i dessa unika och 

egenutvecklade tjänster att de inte kan flytta sina applikationer utan att behöva göra större 

förändringar i både programvaran och datan (Smith, 2009). Ett problem som tas upp i 

Armbrust et al. (2010) är ”data lock-in”. Detta är när data blir låst till en molnleverantör eller 

svårhanterligt att flytta. Kunder har svårt att flytta sina data och program från en leverantör till 

en annan vilket får flera företag att ta avstånd från datormoln. Armbrust et al. fortsätter och 

menar att risker med inlåst data är plötsliga prishöjningar, problem med tillförlitligheten och 

även att molnleverantören går i konkurs. Även om låst data kan ses ur ett positivt perspektiv 

för molnleverantörerna finns det inga positiva aspekter för användande företag. Armbrust et 

al. (2009) hävdar att datalagringen och transporten kan kompliceras av att applikationer 

fortsätter med att bli mer dataintensiva. Kostnaderna per terabyte som överförs kan snabbt 

stiga vilket skulle göra dataöverföringspriset till ett problem. Användarna måste därför 

tillsammans med molnleverantörerna tänka på konsekvenserna av dataplacering och 

datatrafiken på alla nivåer i systemet om de vill minimera kostnaderna. 
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4.2.5.2 Licensierade produkter 

Aktuella licenser begränsar vanligtvis vilka datorer som programvaran kan köras på, samtidigt 

som betalning görs både för programvara samt årliga underhållsavgifter som brukar vara 

procentuellt uträknat på inköpspriset. Denna licensbetalning fungerar inte riktigt med 

datormolnens policy. Antingen måste programvaruföretagen ändra sin licensstruktur så att den 

passar datormoln bättre eller så måste molnleverantörerna fortsätta med ”open source”-

alternativ där användaren betalar för förbrukad tid med tjänsten (Armbrust et al., 2010).  

 

4.2.6 Flexibilitet  

Frantsvog et al. (2012) menar på att flexibiliteten och innovationen hos företag kan begränsas 

vid användandet av datormoln. Detta på grund av att de nu är beroende av andra. Exempelvis 

kan de ledande leverantörerna monopolisera marknaden vilket i sin tur påverkar företagens 

utveckling. Tidigare nämndes problematiken kring att ständigt behöva internetuppkoppling 

och om inte företagets anställda kan komma åt sparat arbetsmaterial bland molnen kan de 

heller inte utföra arbetsuppgifterna vilket kan ses som ett hinder för verksamhetens flexibilitet 

(Jamil & Zaki, 2011).  Både Aljabre (2012) och Jamil & Zaki (2011) tar upp vikten av att det 

inte kan vara vilken internetuppkoppling som helst utan att molntjänsterna oftast kräver att 

företagen besitter högre hastigheter. Molnet kan annars te sig långsamt och om användarna 

skall ladda ner större dokument från webb-applikationer är högre hastigheter ett måste. Vissa 

applikationer i molnet har även begränsad funktionalitet. Aljabre (2012) hävdar till exempel 

att vissa verktyg är sämre när de används i molnen och menar på att en licensierad produkt 

kan vara ett bättre alternativ än de likartade verktyg som vissa molnleverantörer erbjuder.   

 

4.2.7 Ansvar  

Traditionellt har företag egna servrar i sina lokaler. Då har företaget fysisk tillgång till sin 

utrustning, samt att de övervakar underhåll och förvaltning av denna. Med datormoln lämnar 

företag istället över kontrollen av sin data till molnleverantören som står för utrustningens 

skötsel. Enligt Goyal och Dadizadeh (2009) uppstår ett problem om var ansvaret ligger vid 

inkorrekt beteende, exempelvis om data läcker ut till företags konkurrenter eller om data 

försvinner vid serverkrasch eller liknande. Leverantören kommer att skylla på företagens 

mjukvara och företagen placerar skulden på leverantören. Detta avskräcker inte bara 

potentiella kunder utan det kan hindra vissa program från att ligga i molnet. Goyal och 

Dadizadeh (2009) fortsätter och menar att ett ansvarsområde kring molnet borde göras möjligt 

för både kunden och leverantören. Vid händelse av en tvist skall det sedan finnas ett sätt att 

bevisa förekomsten av problemet för en tredje part, exempelvis en domare.   
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5 Diskussion 

Då vi har sammanställt tidigare forskning är det inga nya möjligheter eller utmaningar som 

har identifierats men resultatet kan ändå vara överens med vad forskningsområdet 

understryker. En av anledningarna till varför molntekniken medför en del utmaningar kan 

bero på att molntekniken fortfarande är relativt ny och under ständig utveckling. Precis som 

tidigare forskning tagit upp är säkerhet en av de största och viktigaste utmaningarna inom 

datormoln och det som många företag fruktar. Vi anser att det är naturligt att företag har 

farhågor om säkerhet rörande datasekretess, tillgänglighet samt integritet och om vi ser till 

utmaningarna behövs det också tekniska lösningar som förbättrar detta område. Vid 

användning av moln måste företaget dela med sig av stora delar av sin verksamhet till 

molnleverantörerna och det är förståeligt att det finns problematik kring förtroendet, inte 

minst om företaget har konfidentiell information som måste lagras. Om förtroendet till 

molnleverantören inte är något problem och företaget bestämmer sig för att använda 

datormoln är en positiv aspekt att tekniken kan köpas och driftsättas under samma dag.   

Många av de möjligheter som uppkommer vid företags användning av datormoln syftar till 

ekonomiska aspekter. Bland annat erbjuder molnleverantörer infrastruktur i form av både 

hård- och mjukvara vilket annars är såväl kostnadskrävande som tidskrävande att inrätta och 

underhålla. Företag kan nu exempelvis ta del av de senaste verktygen och programmen utan 

att behöva köpa mjukvarulicenser till varje enskild datorenhet. De behöver heller inte tänka på 

att uppdatera programvaran eftersom detta nu sköts av molnleverantören. Dock finns delade 

meningar om hur den existerande mjukvarulicensbetalningen fungerar tillsammans med 

molntekniken idag. Genom att tillämpa datormoln köps de resurser som behövs via molnet 

och tekniken gör det möjligt för företag att optimera användningen av dessa resurser på så sätt 

att det varken fattas eller finns resurser i överflöd. Resurserna anpassas alltså till den faktiska 

användningen beroende på verksamhetens dagliga situation. Tillsammans med denna 

resursoptimering erbjuder också molnleverantörerna ett betalningsalternativ som möjliggör att 

verksamheterna kan betala för den exakta resursanvändningen. Om ett företag växer och vill 

använda sig av fler resurser ökas bara användningen enkelt eftersom det inte längre finns 

något tak eller gräns för när resurserna är slut, de slipper köpa in dyr utrustning med 

begränsad användning. Det finns dock en baksida med att använda molnleverantörernas 

resurser eftersom det är möjligt att företag som använder datormoln blir så djupt inbäddade i 

de tjänster som erbjuds att det uppstår svårigheter om de sedan önskar flytta data mellan olika 

leverantörer. Företags flexibilitet och innovationen kan också begränsas om de blir beroende 

av de tjänster och applikationer som molnleverantörerna erbjuder.  

Den ökade flexibilitet i form av mobilitet och tillgänglighet som företagen uppnår kan både 

ses som positiv och negativ. Positiv i den bemärkelsen att de anställda nu kan röra sig fritt i 

världen och ändå ha fri tillgång till det material som finns i molnet men negativt eftersom det 

också betyder att åtkomsten ökar för obehöriga. Samarbete och kommunikationen blir 

exempelvis mer effektivt inom olika projekt då tekniken gör det möjligt för flertalet 

involverade att samarbeta i samma dokument. Anställda behöver inte längre skicka 

dokumentet fram och tillbaka via olika enheter och mailadresser utan kan istället nå 

informationen oberoende enhet, så länge internetuppkoppling existerar. Det ständiga behovet 
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av internet kan också vara en nackdel om uppkoppling saknas eftersom åtkomsten till molnet 

och dess innehåll inte längre blir möjligt. 

Det är inte helt säkert att större företag kan ta del av de ekonomiska möjligheterna ifall de 

redan opererar verksamheten på ett effektivt sätt. Däremot gynnar molntekniken inte minst 

nystartade verksamheter eller mindre och mellanstora företag eftersom de oftast har 

ekonomiska begränsningar. Om molnleverantörerna står för kostnaderna kring infrastrukturen 

och underhållningen kan de mindre företagen istället fokusera på sin affärsidé och de 

produkter som utvecklas vilket gör att även dessa företag kan tävla med de stora etablerade 

företagen om kunder. Molntekniken jämnar med andra ord ut konkurrensen så att alla företag 

kan tävla under samma förutsättningar och de mindre företagen får möjlighet att växa och 

effektiviseras. Vid användandet av moln kan företag även göra nedskärningar inom 

verksamhetens IT-personal vilket resulterar i reducerade kostnader. 

Att inte veta den exakta platsen där data lagras i molnet kan vara bekymmersamt för många 

verksamheter eftersom de lagar som följs i regionen också tillämpas på informationen som 

lagras. Molnleverantören måste därför tillhandahålla en sådan transparens att dessa uppgifter 

både är lättåtkomliga och tydliga. Det är även av vikt att företag är medvetna om att problem 

som sker hos molnleverantören också kan drabba användarna av molnet. Om leverantören går 

i konkurs eller har problem med utrustning och liknande kan det även påverka företaget 

negativt i form av dataförlust, reducerad arbetseffektivitet eller ekonomiska bakslag. Det ska 

inte vara så att företagen måste använda sig av flera olika molnleverantörer för att känna att 

informationen är i tryggt förvar ifall något oväntat skulle inträffa. Då fungerar inte 

molntekniken som den ska och det krävs som sagt förbättringar inom området. Konflikter 

uppstår också kring var ansvaret ligger när detta inträffar, detsamma gäller när information 

försvinner eller läcker ut eftersom det idag varken finns standarder eller riktlinjer för hur 

situationen skall lösas på ett effektivt och rättsenligt sätt.  

Företag har ett större ansvarsområde eftersom de måste tänka på vad som gynnar sina egna 

kunder och affärssammarbetspartners. Att skaffa datormoln i hets om att exempelvis göra 

kostbesparingar utan att tänka till om hur detta i sin tur påverkar kunder och partners kan få 

oanade konsekvenser. Vad händer om kunders information försvinner eller hamnar i fel 

händer på grund av datormolnsanvändningen, eller att partners inte längre kan fortsätta 

samarbeta med företaget då dessa verksamheter inte tillämpat datormoln? Detta är 

konsekvenser som kan hamna i skymundan men som är fullt realistiska på dagens marknad. 

Molnleverantörerna erbjuder både olika molnarkitekturer samt molntyper och genom ökad 

kunskap kan företag ha förståelse för vilken tillämpning som passar den egna verksamheten 

bäst. Den typ av moln som används kan i sin tur påverka vilka utmaningar och möjligheter 

som företaget kommer att möta. Exempelvis kan privata moln tillföra en högre säkerhet och 

mer kontroll över de IT-resurser som används eftersom verksamhetens egen infrastruktur 

används. Ifall företag inte har råd att investera i egen hårdvara och om säkerhet inte är av lika 

stor betydelse är publika moln ett alternativ, i detta moln är nämligen säkerhetsrisker mer 

belägna eftersom molnet delas av flera användare. Ett annat sätt att göra kostnadsbesparingar 

är med hjälp av community moln där kostnaderna fördelas gemensamt vilket gör att molnet 
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blir billigare att underhålla än om företagen skulle betala privata moln var för sig, samtidigt 

som verksamheten får en högre nivå av säkerhet än användande av publika moln. Dessa 

molntyper kan också kombineras fritt till ett hybridmoln som skräddarsys för den egna 

verksamheten.  

Genom att summera ihop resultatet vill vi, precis som tidigare forskning, betona vikten av att 

företag verkligen har kunskap inom datormoln innan tekniken implementeras. Inte bara för att 

genom rätt tillämpning gynnas av de möjligheter som tagits upp utan också för att vara väl 

medvetna om vilka utmaningar och risker som kan medföras och hur företag kan minimera 

eller eventuellt skydda sig helt från dessa. Då molnleverantörerna erbjuder både olika 

arkitektur och typer av moln är det också av vikt att ha kunskap om dessa så att molnen passar 

verksamhetens situation. Som nämndes tidigare erbjuder molntjänster många egenskaper som 

idag eftertraktas av företag men frågan är om företag är villiga att riskera verksamheten för 

dessa då tekniken också medför en del utmaningar. Valet är inte vårt att göra utan varje 

enskilt företag måste ställas sig frågan.  

5.1 Metoddiskussion 

Uppsatsens syfte var att på ta reda på vilka möjligheter och utmaningar som uppstår när 

företag använder datormoln. Genom en litteraturstudie analyserades den vetenskapliga 

litteraturen för att kunna lyfta fram de olika aspekterna som var av intresse. Dessa aspekter 

ställdes i relation till annan forskning för att framhäva de argument och slutsatser som tagits 

fram och för att se om det fanns några motsägelser sinsemellan. Enligt oss själva lyckas denna 

uppsatts sammanställa de möjligheter och utmaningar som den tidigare forskningen framställt 

och vi anser därför att frågeställningen kunnat besvaras om hur företag påverkas av 

datormolnsanvändningen. Vi tycker ändå att det är viktigt att ha den insikt att alltid kunna 

förbättras och det skulle inte skadat om vi innan påbörjandet av uppsatsen hade större 

kännedom och erfarenhet av sökning av material. Något som också måste belysas är att ingen 

av oss är experter på att analysera material och mycket text var på engelska så viss risk finns 

för misstolkning.  
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6 Slutsats 

Vi har med hjälp av uppsatsen kommit fram till att det uppstår såväl möjligheter som 

utmaningar när företag använder datormoln. Företag påverkas positivt, inte minst ekonomiskt, 

av de möjligheter som identifierats, men också genom att företagen blir mer flexibla i form av 

mobilitet och tillgänglighet. Den lånade infrastrukturen, de skalbara resurserna och de 

betalningsalternativ som existerar i moln gör det möjligt för verksamheterna att reducera sina 

kostnader. Istället kan besparingarna hjälpa företagen att växa genom att dessa läggs på mer 

centrala delar av verksamheterna. Tyvärr finns det även många utmaningar och problem vid 

användning av moln som kan påverka företagen där huvudområdet är säkerhet som handlar 

om hur sekretess, integritet och tillgänglighet hanteras. Det syftar till hur verksamheternas 

information skyddas i molnen från obehörig åtkomst, ändring, radering och delning. Stora 

problem finns också kring var ansvaret ligger ifall det skulle hända något med informationen 

som sparas i molnen. Datormoln är väldigt mångsidigt i den aspekten att tillämpningen kan 

ske på olika sätt och de möjligheter och utmaningar som uppstår när företag använder 

datormoln styrs därför bland annat av vilken typ av moln, molnarkitektur, leverantör och 

molntjänst som tillämpas. Den största faktorn är ändå företagens egen kunskap. Om företag 

besitter djupare kunskap inom ämnet är sannolikheten större att verksamheten kan ta del av de 

möjligheter som uppstår samtidigt som utmaningarna och riskerna kan reduceras och 

minimeras.  
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6.1 Uppsatsens bidrag till forskningen 

Som nämndes tidigare finns viss avsaknad av forskning som belyser både möjligheter samt 

utmaningar ur företagsperspektiv vid användandet av datormoln. Denna uppsats har lyckats 

sammanställa de utmaningar och möjligheter som den tidigare forskningen framhävt och 

bidrar därför till forskningsområdet. Uppsatsen och slutsatserna riktar sig främst till företag 

som ännu inte tillämpad datormoln till den egna verksamheten eftersom det är där bristen på 

kunskap existerar. Det är av stor vikt att kunskapen kommer ut bland dagens företag om de 

vill kunna implementera molntekniken rätt och ta del av de möjligheter som uppstår samt 

minska risken för utmaningarna. Resultatet av denna uppsats kan ses som ett underlag som 

bidrar med kunskap så att företagen nu kan ta ställning till om datormoln skall tillämpas inom 

verksamheten eller inte. 

6.2 Vidare forskning 

Det finns fortfarande mycket att lära kring datormoln eftersom det är ett relativt nytt fenomen 

inom IT-användningen. Denna uppsats har tittat närmare på möjligheter och utmaningar som 

uppstår vid företagsanvändning, men vidare forskning skulle kunna undersöka specifika 

företags användning av datormoln och dess konsekvenser genom att göra fallstudier. 

Specifika företag som de senaste åren tagit klivet in i datormolnmiljön skulle kunna agera 

studieobjekt där djupare analyser görs inom användningsområdet. Resultatet skulle kunna 

jämföras med denna uppsats eller liknande för att se vilka utmaningar och möjligheter som de 

valda företagen ställts inför. Det skulle också vara av intresse att utföra större kvantitativa 

undersökningar för att få ut ett mer statistisk resultat innehållande siffror som visar på hur 

flertalet företag har påverkats. 
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