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English summary 

Since cloud technology is still is on the rise, it is often the focus of many studies when it 
comes to entering the cloud and how to best prepare for it. Having a strategy for when 
entering the cloud is important, the opposite is however true as well when it comes to 
leaving the cloud. 

This study examines what problems municipalities located in the western part of Sweden 
have regarding two different scenarios. One scenario is when changing cloud provider and 
the other one is making the decision if a service should be located in the cloud or locally 
installed. The strategies regarding these scenarios are examined as well. In addition to this, 
the factors affecting the municipalities regarding these two scenarios are also examined.  

This qualitative study is mainly conducted through interviews with IT-staff at municipalities 
in the study. To support the study, analysis of the records done at the municipalities´ 
registrar has been conducted as well. This is done to see what kind of groundwork were 
done before entering the cloud and to see if proper exit strategies were thought upon then 
as well. The research questions addressed in this work are: 

RQ1: “What problems are there for municipalities located in the western part of Sweden 
when changing cloud provider or shifting between a local solution and a cloud provider?” 

RQ2: “What strategies are there for municipalities located in the western part of Sweden 
when changing cloud provider or shifting between a local solution and a cloud provider?” 

RQ3: “What factors affect municipalities located in the western part of Sweden when 
deciding where a service should be managed?” 

The study is limited to municipalities as the records done by municipals are more easily 
accessible through the registrar than other companies. Research questions are created with 
a model used for technology acceptance and its behavior called “Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology 2“ (UTAUT2) which is used as a checklist. Alongside this, 
aspects of the research questions and previous research are also used in order to identify 
important factors to examine during the interviews.  

The motivation behind the study is that many studies have mentioned vendor lock-ins within 
the area in which this study examines among other problems that can be identified by 
interviewing people working within the field. The results can then be used by other 
municipalities when considering cloud technologies as well as other companies with IT-staff 
having similar dilemmas or giving cloud service providers an insight about what aspects 
some of their customers values. 

The contributions from this study is the different identified answers to the research 
questions as these can be used by other municipalities or cloud provider companies. Among 
the results vendor lock-ins is one of the problems for municipalities which is in line with the 



 
 

hypothesis. Another often encountered problem is the lack of preparations for the new 
European directive “General Data Protection Regulation” (GDPR). Lack of communication 
within the organization as well as the need for public procurement for all new services are 
also mentioned as problems. Main strategies for most municipalities can be summarized by 
signing better contracts and improve internal communication within the organizations. As 
for the elements affecting the municipalities, some of the mentioned ones are utility of the 
service, price, transparency from the cloud provider regarding what happens to the data 
among others. 



 
 

Svensk sammanfattning 

Molntjänster är en ständigt stigande trend inom IT då många företag ser fördelar i 
teknologin och har varit i ständigt fokus för många studier. Hur man förbereder sig för att gå 
in i molnet är viktigt, likaså för motsatsen vad gäller att ha en strategi för att gå ur en 
molntjänst. 

Den här studien undersöker problem och strategier som kommuner i Västsverige har 
gällandes två scenarion. Det ena scenariot är att byta molntjänsteleverantör och det andra 
är när de står i valet att lägga en tjänst i molnet eller att ha den lokalt driftsatt. Utöver 
problem och strategier identifieras också påverkande faktorer gällandes dessa två scenarion.  

För att få fram resultaten utförs kvalitativa intervjuer med anställda inom kommunernas IT-
enhet. Dessa frågor är semikonstruerade vilket menar på att det finns en struktur i hur 
frågorna ställs men de intervjuade personerna får utrymme att berätta om det de finner 
viktigt för studien. Intervjuerna kompletteras av diarier som hämtats ut från kommuner runt 
om i landet gällandes vad som legat till grund för de beslut som tagits om molntjänster. De 
forskningsfrågor som besvaras i studien är: 

F1: Vilka problem finns det för kommuner i Västsverige att byta molntjänstleverantör eller 
skifta mellan lokal drift och en molntjänstleverantör? 

F2: Vad har kommuner i Västsverige för strategier när det kommer till att byta leverantör av 
deras molntjänster eller skifta mellan lokal drift och en molntjänstleverantör? 

F3: Vad finns det för faktorer som påverkar kommuner i Västsverige vid valet av vart deras 
tjänst ska driftsättas? 

Studien är begränsad till kommuner med anledningen att diarier är offentliga handlingar och 
därmed ger större möjligheter att få en inblick i verksamheterna. Forskningsfrågorna har 
skapats med hjälp av tidigare forskning, aspekter av forskningsfrågorna och en modell för 
teknikadoption som heter ”Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” (UTAUT2).  

Motiveringen bakom studien är att tidigare studier pekat ut leverantörsinlåsningar som ett 
problem inom molntjänster, därför är inlåsningar ett stort fokus i även denna studie. I 
studien ges plats för de intervjuade att själva berätta om identifierade problem, strategier 
och påverkande faktorer tack vare intervjuernas öppna struktur. Resultaten från studien kan 
sedan användas av IT-ansvariga på andra verksamheter och är inte begränsade till bara 
kommuner. De kan även vara fördelaktiga för molntjänstleverantörer för att hjälpa till att 
identifiera viktiga aspekter som deras kunder värdesätter.  

Bidraget från studien är de identifierade svaren på de tre forskningsfrågorna. Resultaten 
pekar på att leverantörsinlåsningar är ett problem för de flesta kommunerna vilket är i linje 
med vad hypotesen för studien anger. Bristande förberedelser inför det nya EU-direktivet 
”General Data Protection Regulation” (GDPR) är också ett övergripande problem identifierat 



 
 

hos de flesta kommuner tillsammans med kommunikationsbrister inom verksamheterna och 
att deras val av tjänster styrs av offentliga upphandlingar. Strategier för att hantera många 
av de identifierade problemen kan sammanfattas med att skriva bättre avtal med 
leverantörerna och förbättra kommunikationen inom verksamheterna. Gällandes 
påverkande faktorer finns bland annat användbarhet av tjänsten, pris och transparens från 
leverantören om hur information hanteras. 



 
 

Abstrakt 

Takten molntjänster används hos svenska företag ökar just nu, många ser möjligheter med 
att få sina IT-tjänster levererade över Internet. Det finns dock problem med dessa tjänster 
som kanske inte är särskilt väl utforskade då det fortfarande är ett relativt nytt område. 
Motiveringen till studien är att andra studier nämner bland annat leverantörsinlåsningar 
som ett stort problem inom molntjänster. I detta arbete undersöks olika svenska kommuner 
i Västsverige och deras användning av molntjänster inom ”Software-as-a-service” (SaaS). Tre 
olika aspekter tas i fokus, dessa är problem, strategier och faktorer som påverkar 
kommunerna när de ska byta mellan molntjänstleverantörer. Samma aspekter undersöks 
också vid valet mellan att lägga en tjänst i molnet eller att ha den i lokal drift. 

Tillvägagångsättet för informationsinsamling är huvudsakligen genom kvalitativa intervjuer 
med öppna frågor. Som komplement till dessa undersöks också diarier från kommunerna. 
Den information som samlas in analyseras med ”grounded theory”. Resultaten visar på att 
de olika kommunerna upplever leverantörsinlåsningar som ett gemensamt problem med 
förbättring av avtal som huvudstrategi bland andra. Andra problem som kommunerna 
upplever är offentliga upphandlingar vid köp av nya molntjänster och inhandlande av 
onödiga funktioner för tjänster på grund av kommunikationsbrist inom verksamheterna. I 
övrigt har de olika kommunerna många unika problem, strategier och faktorer som påverkar 
dem vid valet av vart deras tjänst ska driftsättas. 

Nyckelord: Molntjänster, Svenska kommuner, Leverantörsinlåsningar 
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1. Introduktion 
Molntjänster är en ständigt stigande trend inom informationsteknologi hos företag i Sverige. 
Siffror från Statistiska Centralbyrån om hur många företag som köper in molntjänster har 
mellan 2014 och 2016 ökat med ca 5-10 % beroende på tjänst. Mailtjänster hos företag 
mellan dessa år har en ökning på 10 %, fillagringtjänster 6 % och kontorsmjukvara på 8 % 
(Statistiska centralbyrån, 2016). 

En av de större anledningarna till att molntjänster används flitigt är möjligheten att snabbt 
anpassa resurser efter behov. Flexibiliteten med att bara några klick kunna köpa in fysisk 
hårdvara för servrar eller mjukvara för kontorsmiljöer för att sedan avveckla tjänsterna när 
de inte längre behövs är lockande (Avram, 2014). 

Det finns dock problem inom molntjänster som hindrar att utvecklingen går ännu snabbare. 
Då molntjänster är ett område som fortfarande är relativt nytt saknas det till stor del 
kunskap inom området. En studie gjord av Lundell, Gamalielsson och Tengblad (2016) visar 
på att okunskap kring molntjänster på många skolor och myndigheter lett till att deras redan 
instängda programvaror och tjänster lett till ytterligare inlåsningar och komplikationer. 

Till stor del härstammar problem inom molntjänster och inlåsning från brist på standarder 
inom området som studien av Lundell et al. (2016) visar på. Även Opara-Martins, Sahandi 
och Tian (2016) kommer fram till liknande slutsatser om att brist på standarder vad gäller 
användargränssnitt, hur programmerare kommer åt tjänster eller vilka format som används 
mellan molntjänster leder till inlåsningar som i slutändan gynnar varken användaren eller 
leverantörerna. 

Denna studie undersöker vilka problem som kommuner i Västsverige identifierat när de 
antingen vill byta från en molntjänstleverantör till en annan, eller vill gå från lokal drift till en 
molntjänst. Vilka strategier som används för att lösa de identifierade problemen studeras 
också (dessa kallas i arbetet för molnstrategier) i samband med vilka faktorer som 
kommunerna anser påverka dem mest vid deras val av molntjänstleverantörer. Studien får 
främst sina resultat av kvalitativa intervjuer med IT-ansvariga på kommuner med 
underliggande stöd från undersökningar av diarier från kommuner om vad de har baserat 
sina beslut kring inträde i molntjänster på. Studiens bidrag är att öka kunskapen om vikten 
av bra strategier för molnet för företag och myndigheter i liknande situationer och ge 
molntjänstleverantörer en insikt i vad deras kunder prioriterar.
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2. Bakgrund 

För att underlätta förståelsen kring problematik som kan uppstå när man till exempel vill 
lämna eller byta molntjänstleverantör förklaras det i denna sektion underliggande 
information om hur molntjänster definieras samt vad som är bra att känna till för att förstå 
kommunernas strategier. 

2.1 Definition av molntjänster 
Molntjänster definieras enligt “National Institute of Standards and Technology” (NIST) (Mell 
och Grance, 2011) som datorberäkningsresurser som kan kommas åt och skalas vid behov. 
Detta kan innefatta lagring, nätverk, servrar och tjänster. Enligt definitionen finns det flera 
karaktäristiska drag som utmärker molntjänster: 

• Tillgänglighet vid behov 
Molntjänsten går att komma åt och förändra utefter behov när användaren behöver 
via system som inte kräver interaktion från andra människor utan är automatiserade. 

• Utbredd nätverksåtkomlighet 
Molntjänsten går att komma åt över nätverk och genom flera olika plattformar (till 
exempel datorer, telefoner, läsplattor). 

• En pool av resurser och automatisk skalning 
De datorresurser som används av molntjänsten finns tillgängliga i en pool som kan 
användas till flera kunder eller tjänster. Dessa resurser kan i sin tur skalas efter behov 
och ser för användaren ofta ut att vara oändliga. 

• Mätningsbar service 
De resurser som används mäts för att i slutändan kunna fastställa hur mycket av en 
tjänst som använts och generera betalningsplaner samt statistik. 

Utöver de karaktäristiska drag som utmärker en molntjänst kan de också delas in i flera olika 
servicemodeller. I denna studie kommer servicemodellen ”mjukvara som tjänst” (Software 
as a Service, SaaS) att vara i fokus med motivering att det är svårast att styra över sin egen 
information då den underliggande infrastrukturen inte ligger i användarens händer. SaaS 
innefattar mjukvara som till exempel kontorsprogram eller e-posthantering som kan 
levereras till användaren över en internetförbindelse. Tjänsten levereras ofta genom en 
webbläsare och den ansvariga för tjänsten hanterar varken operativsystem, nätverk eller 
liknande administrativa uppgifter. Fokus är ofta att erbjuda en enkel upplevelse för 
användaren. 

Enligt NIST finns det också flera distributionsmodeller för hur ett moln kan levereras till 
användare. Tre av dem som tas upp är privata moln, publika moln samt hybridmoln. 

1 I privata moln ägs hela molninfrastrukturen av samma aktör som använder den och 
utomstående kommer inte åt några delar av infrastrukturen som molntjänsterna körs 
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på. Det kan vara företaget själva som satt upp molninfrastrukturen eller en inhyrd 
tredje part som erhåller tjänsten för användarna. 

2 Publika moln är företag som hyr ut molntjänster och den underliggande 
infrastrukturen används till flera olika användare samtidigt.  

3 Hybridmoln är en blandning mellan privata moln och publika moln där vissa tjänster 
kan köras lokalt på ett företags egen hårdvara och en del hyras in från publika 
molntjänsteleverantörer. 

I detta arbete fokuseras de publika molntjänster som kommuner väljer att använda sig av 
tillsammans med SaaS men mycket av det kommunerna bygger sina argument på är att 
jämföra egen lokal drift med molntjänster och det är därför viktigt att känna till för detta 
arbete. Mer om anledningen till detta val går att läsa om i sektionen för avgränsningar. 

2.2 Definition av strategier 
För att arbetet inte ska bli för brett och tappa fokus från systemadministratörsrollen 
kommer vissa aspekter kring kommuners molnstrategier att få ett större fokus. De primära 
aspekterna som fokuseras har valts ut av att granska problem som pekats ut i relaterade 
studier som nämnts i andra sektioner. Dessa är framförallt leverantörsinlåsningar i 
molntjänster och hur kommuner har förberett sig inför det nya EU-direktivet ”General 
Protection Data Regulation” (GPDR). 

2.2.1 Leverantörsinlåsningar 

Ett problem inom molntjänster är leverantörsinlåsningar (från engelskans "vendor lock-in") 
som Opara-Martins et al. (2016) gjort en studie om. I studien tas det upp att 
leverantörsinlåsningar är ett hinder för att molntjänster hade kunnat växa mer än vad de 
gjort de senaste åren, framförallt inom storföretag där stora underliggande system är svåra 
och tar tid att anpassa efter andra system. Faktorer som påverkar problemet är brist på 
standarder på utvecklingsgränsnitt (eng: application programming interface, API), hur 
underliggande infrastruktur för molntjänster körs och hur tjänster levereras ut till 
användare. Då dessa faktorer skiljer sig mellan molntjänstleverantörer kan det bli svårt för 
användare att byta leverantör. 

I den studie Di Modica och Tomarchio (2015) har skrivit tar de upp hur 
molntjänstleverantörer borde försöka skapa bättre kompatibilitet med varandra. Detta för 
att användare ska kunna migrera sina tjänster mellan molnen då det skapar bättre 
förutsättningar både för användare och leverantörer av tjänsterna att göra bättre affärer 
med varandra. En optimal process för en utvecklare som programmerat sitt egna program 
ser enligt studien ut som följande; en applikation som ska köras på molnet kodas utefter 
standarder och sedan väljs den molntjänstleverantör som bäst passar kraven efter 
förhandlingar. När leverantören inte längre kan leverera de uppsatta kraven kan användaren 
migrera över sin applikation till en annan leverantör som i nuläget presterar bättre. 



4 
 

Den studie som Lundell et al. (2016) skrivit sammanfattar vad som kan göras för att undvika 
inlåsningar och varför de sker. Många av de punkter som tas upp borde innefattas hos 
många kommuners strategier vad gäller eventuellt utträde från molntjänster och är därför 
relevant för den här studien. 

Sammanfattningen innefattar att skriva krav på teknologier så öppet som möjligt utan att 
specificera varumärken, leverantörer och dylikt. Fokus bör också om möjligt ligga på öppna 
filformat och standarder för att undvika att fastna med proprietära varianter som är svåra 
att byta ifrån. Kammarkollegiet har en vägledning för inköp av programvaror och tjänster 
som redan innefattar undersökta standarder som därför bör användas, går inte det ska risker 
för en ny standard analyseras. Det bör också undvikas att ställa krav på medborgare att 
skriva på avtal till mer än själva myndigheten som ansvarar för IT-systemet, med andra ord 
ska en medborgare som förväntas använda tjänsten inte behöva rikta sig till fler 
organisationer än ansvarig myndighet. 

I samma studie tas det också upp anledningar som kan ligga till grund för inlåsningar. En stor 
anledning anses ofta vara att stora mängder pengar har lagts på ett projekt och även om det 
kan ge positiv effekt att byta kan envishet av att redan ha spenderat mycket pengar på en 
lösning göra att IT-chefer inte vill genomföra ett byte. Att vilja hålla god relation till vissa 
leverantörer kan också ligga till grund. Utöver personliga anledningar kan beroendet av 
specifika filformat vara en stor anledning till att en inlåsning sker. Detta beror på att vissa 
filformat kanske enbart stöds av enstaka leverantörer och därmed skapas ett beroende som 
kan kräva mängder resurser att ta sig ur om organisationen använder formatet i mycket av 
verksamheten. 

I en annan studie om leverantörsinlåsningar skriver Satzger, Hummer, Inzinger, Leitner och 
Dustdar (2013) om olika försök till att minska ner på dem. Även här ligger standardisering av 
molntjänster till grund för att oberoende av leverantör kunna ange hur mycket av en resurs 
som önskas från en leverantör utan att behöva skräddarsy något. Exempel på projekt som 
nämns i studien som försöker uppnå den här typen av standard är ”libcloud”, ”fog” och 
”jcloud” som alla ger användaren möjlighet att komma åt molntjänster hos olika 
leverantörer genom ett gemensamt utvecklingsgränsnitt.   

2.2.2 Ansvar för personuppgifter hos kommuner 

I Sverige är personuppgiftsbehandlare skyldiga enligt personuppgiftslagen (PuL) att behandla 
personuppgifter på ett sätt som den som personuppgifterna berör har gett samtycke om. 
När molntjänster används för att till exempel lagra information kan det innebära problem 
när delar av informationen hamnar utanför Sveriges gränser. När en kommun tecknar avtal 
med leverantörer av molntjänster är det därför viktigt att undersöka risk angående att 
personuppgifter kan hanteras fel och därmed riskerar att bryta mot PuL, detta enligt 
Datainspektionen (2017). 
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I samma källa finns det krav för vad den personuppgiftsansvarige måste ta ansvar för. Bland 
annat att undersöka risk för att uppgifterna kan användas för oavsiktliga ändamål, att 
uppgifterna kan hamna utanför Sverige eller EU/EES och vilka säkerhetsåtgärder som ska tas 
för att skydda uppgifterna. Utöver det behöver de också försäkra sig om att även de 
underleverantörer till molntjänstleverantören följer samma avtal som tecknats och att 
annan lagstiftning följs, även kallat personuppgiftsbiträdesavtal. 

För att kunna anlita en molntjänstleverantör när det kommer till att behandla 
personuppgifter behöver det enligt Datainspektionen (2017) göras en risk- och 
sårbarhetsanalys. Den kan hjälpa till i bedömandet av huruvida tjänsten har en tillräcklig 
säkerhetsnivå i form av till exempel stark kryptering när överföring av data sker eller att 
tillräcklig kryptering för all data används för att kunna behandla uppgifterna enligt lag.  

Utöver en risk- och sårbarhetsanalys behöver ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas som 
kräver att underbiträden till den anlitade molntjänstleverantören måste förhålla sig till 
liknande regler som den överliggande leverantören. Det rör sig om att tillämpa svensk 
lagstiftning vid personuppgiftshantering och inte hantera uppgifterna felaktigt utifrån det 
avtal som skrivits. Dessutom ska det vid misstanke om felhantering av uppgifterna finnas 
möjligheter att undersöka om obehöriga fått tillgång till information och vilka åtgärder som 
ska vidtas utifall att användaren inte längre vill lagra sin information hos leverantören och 
dess underbiträden.  

På Datainspektionen (2017) går det också att läsa om det nya EU-direktivet ”General Data 
Protection Regulation” (GPDR) som kommer att ersätta PuL i mitten av 2018. I korthet 
innebär det att medborgare ska ha bättre möjlighet att få vetskap om vilka personuppgifter 
som lagras om dem, samt möjligheten att välja om uppgifter inte längre ska sparas i vissa 
system. Detta skapar ytterligare problem för svenska kommuner och ännu större krav på 
vilka utträdesstrategier de har för att byta eller lämna en molntjänstleverantör. 

2.2.3. Säkerhetsrisker för lagring av känslig information i molnet 

Vad gäller att lagra känslig information har en studie av Chen och Zhao (2012) tagit fram 
vilka aspekter för lagring i molnet som gör det problematiskt att lagra känslig information 
utöver de problem som normalt sett återfinns i att lagra lokalt.  

Då resurserna kan skalas upp och ner efter behov finns det enligt studien risk för att 
skalningen skapar säkerhetsrisker som gör att illasinnade kan komma åt information de 
normalt sett inte borde ha tillgång till. Detta i kombination med att den underliggande 
infrastrukturen hos en leverantör kan användas till många olika tjänster och köra flera olika 
typer av applikationer och tjänster. Det suddar ytterligare suddar ut gränser som annars kan 
hjälpa till vad gäller säkerhet kring datalagring då all data inte längre är isolerad till bara en 
tjänst eller fysisk plats. De underbiträden som nämnts tidigare ligger också som en grund för 
säkerhetsrisker eftersom flera leverantörer har någon form av koppling till lagringen. 
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För att veta vilken information som bör prioriteras med bättre säkerhet behöver 
organisationer utföra informationsklassificering. Informationen klassas då i tre olika 
informationsklasser som är sekretess, riktighet och tillgänglighet. I dessa klasser sätts sedan 
olika kravnivåer för informationen där väldigt kritisk information för ett företag till exempel 
får en hög kravnivå på tillgänglighet där ett avbrott av tillgängligheten innebär att 
organisationen stannar till (Sveriges universitet och högskolor, 2012). 

2.2.4. Offentlig upphandling 

När kommuner gör inköp av tjänster sker en offentlig upphandling. En offentlig upphandling 
innebär att en kommun anger sina krav för den nya tjänsten och sedan väljs leverantör 
utefter vem som bäst kan uppfylla de ställda kraven. Tanken med detta är att valet av 
leverantör ska ta hänsyn till konkurrensen på marknaden och att det bästa alternativet för 
skattepengarna ska väljas (Konkurrensverket, 2017). 

De offentliga upphandlingarna leder till att myndigheter ibland kan få problem med valet av 
leverantör för vissa tjänster där det krävs stora mängder tid för att lägga en bra grund för 
kraven för att försäkra sig om att rätt leverantör väljs. Även om en leverantör presterat väl 
vid tidigare leverans av tjänsten får inte kommunen välja dem på grund av tidigare 
förtroende utan alla leverantörer ska tas i beaktning med samma villkor när en offentlig 
upphandling sker. 
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3. Problemformulering 
Syftet med arbetet är att kartlägga vilka problem som finns ifall en kommun i Västsverige vill 
byta molntjänstleverantör eller skifta mellan en lokal drift och en molntjänstleverantör och 
vice versa. Arbetet kartlägger vilka strategier kring detta som finns hos kommunerna och 
vilka faktorer som påverkar kommunerna mest vid ett byte av vart tjänsten ska köras. 

3.1 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor arbetet har för avsikt att svara på är:  

F1: Vilka problem finns det för kommuner i Västsverige att byta molntjänstleverantör eller 
skifta mellan lokal drift och en molntjänstleverantör? 

F2: Vad har kommuner i Västsverige för strategier när det kommer till att byta leverantör av 
deras molntjänster eller skifta mellan lokal drift och en molntjänstleverantör? 

F3: Vad finns det för faktorer som påverkar kommuner i Västsverige vid valet av vart deras 
tjänst ska driftsättas? 

3.2 Motivering 

Grunden för detta arbete ligger i att många artiklar och studier har skrivits om dilemman 
kring att byta molntjänstleverantör då framförallt leverantörsinlåsningar har ställt till det för 
många företag (se till exempel Opara-Martins et al. (2016)). Även studien som Lundell et al. 
(2016) skrivit påpekar hur viktigt det är med IT-standarder och hur de kan hjälpa till vid olika 
inlåsningssituationer och att många organisationer saknar strategier för de problem som 
denna studie beskriver i bakgrundssektionen. 

Intentionen för denna studie är att tillsammans med kommunerna kunna identifiera vilka 
problem som är de största samt öka uppmärksamhet kring dem. Detta bör sedan framförallt 
kommuner ha nytta av när de undersöker möjligheter om molntjänster och vad de i förväg 
bör ha i åtanke. Även andra företag med IT-ansvariga som inte vill hamna i en situation med 
till exempel låsta programvaror i molnet, bör även de kunna ha nytta av studien då 
resultaten inte är specifika för enskilda organisationer utan kan appliceras på mer allmänna 
scenarion vad gäller problem och strategier för molntjänster. 

3.3 Hypotes 
Hypotesen är att många kommuner har svårt att byta leverantör av sina tjänster, till exempel 
mjukvara som kontorsprogram, migration av mail och övriga tjänster som kan tänkas ligga i 
molnet. Det som ligger som grund för hypotesen är framförallt de studier som återfinns i 
bakgrundssektionen som påvisar att brist på standarder inom området skapar problematik 
vid byte av leverantör. 
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Troligen har inte kommuner gått in helt blinda i molntjänster då de som en myndighet har 
mycket krav och fokus på sig vad gäller framförallt personuppgifter och lagring av annan 
känslig information. Det som förväntas variera från kommun till kommun är hur väl 
genomförda deras risk- och säkerhetsanalyser är och vilka faktorer de har fokuserat på när 
de gått in i molnet som i sin tur borde synas i deras molnstrategier. Däremot förväntas 
leverantörsinlåsning vara ett större problem då studier som tas upp i bakgrundssektion 2.2.1 
visar på att många företag har problem med just detta.  

3.4 Delmål 
Här presenteras delmålen och agerar checklista för att varje steg i arbetet ska göras på ett 
metodiskt och strukturerat sätt. 

1. För att hjälpa till med besvarandet av frågeställningar som ställts i studien kommer 
diarier från registratorer hos kommuner att undersökas kring vilka underlag olika 
kommuner hade för att införskaffa molntjänster. Dessa kommer analyseras och ligga 
till grund för skapandet av intervjufrågor. 

2. Validitetshot mot studien undersöks och utvärderas innan frågor tas fram. För dessa 
tas en handlingsplan fram. 

3. Frågor skapas utefter de teorier och modeller som tas upp i metodsektionen 
tillsammans med relaterade studier nämnda i rapporten. 

4. Kvalitativa intervjuer kommer äga rum med ett flertal IT-ansvariga på fem kommuner 
för att besvara de frågeställningar som är ställda i studien. 

5. Tolkning och analys av resultaten från intervjuerna sker. 

6. Resultaten sammanställs och presenteras i sammanknytning med de forskningsfrågor 
som ställts i studien. Resultaten diskuteras och jämförs med liknande studier. 

3.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som har gjorts i denna studie är att enbart fokusera på kommuner inom 
Västsverige. Avgränsningen till just Västsverige har skett på grund av fler kommuner i Sverige 
inte kan intervjuas under den satta tidsramen. Myndigheter har generellt sett liknande krav 
på sig och deras processer är generellt mer öppna än privata vinstdrivande organisationer 
och sågs därför som lättare objekt att studera än företag med olika sorters krav. Då studien 
dessutom riktar in sig på att undersöka diarier och vilka grunder som finns för kommuner att 
gå med i molntjänster sågs avgränsningen som lämplig då dessa uppgifter är offentliga hos 
de registratorer som finns hos kommunerna. Även om det hade varit till stort intresse att 
undersöka utländska myndigheter och jämföra dem mot svenska har detta valts bort i mån 
av tid.  

Avgränsningar som gjorts för själva arbetet är att fokusera på SaaS hos kommunerna. Även 
här är det en fråga om tid då mängden tid det skulle ta att undersöka samtliga typer av 
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molntjänster skulle överskrida mängden tid som finns tillgänglig inom detta examensarbete. 
Men det är också ett verktyg för underlätta för kommunerna att fokusera sina tankar och 
erfarenheter kring bara en typ av tjänster. Av samma anledningar är publika moln i 
huvudfokus då det är kring dessa som problematik lättare kan uppstå eftersom någon annan 
hanterar driften av själva tjänsten. 

3.6 Etiska aspekter 
Eftersom studien omfattar människor finns det etiska aspekter att ta i åtanke. För att utföra 
intervjuerna har denna studie hämtat information från Trost (2005) och hans bok 
”Kvalitativa intervjuer”. I boken tas vikten av anonymitet upp. Alla kommuner som ställer 
upp på intervjuer har rätt att förbli anonyma och det inkluderar både namn och andra 
igenkänningsfaktorer, huruvida de ämnar att utnyttja den möjligheten är upp till dem själva.  
Samma gäller vid valet av plats för intervjun som även den i första hand får bestämmas av 
den intervjuade där prioritet bör ligga på platser som är så ostörda som möjligt och ge den 
intervjuade möjlighet att slippa känna sig stressad eller störd för att förhindra att personen 
snabbar på intervjun och därmed inte ger lika bra svar som den annars skulle kunna ge. Att 
även kontrollera med intervjupersonerna om hur deras svar kommer att användas för 
studien är viktigt. 

I samma bok (Trost, 2005) tas det även upp fler aspekter som gör att en intervju går väl till. 
Viktiga aspekter är bland annat att i förväg vara noga med att förklara syftet med intervjun 
samt delar av innehållet för personen som ska intervjuas. De intervjuade personerna har 
också möjlighet att avbryta intervjuerna om det finns önskemål kring det. Efter intervjun får 
de också möjlighet att ta del av den i skriftform för att undvika att information har 
missförståtts och att de förblir anonyma. Då alla intervjuer spelas in är det också viktigt att 
vara tydlig med det och att förmedla vad som kommer hända med inspelningen och när den 
tas bort.  

Gällandes resultaten finns det också etiska aspekter att ta hänsyn till. Eftersom studien är 
begränsad till Västsverige finns det ett begränsat antal kommuner intervjuerna kan 
härstamma från. För att spårning mellan kommun och resultat inte ska vara lätt att 
genomföra läggs det därför extra stor vikt på att maskera delar av intervjuerna som kan 
avslöja vilken kommun som blivit intervjuad. Resultaten bedöms ligga på en väldigt generell 
nivå och skapar inga förutsättningar för att exempelvis utnyttja säkerhetsluckor i deras 
system då inget av den typen tas upp i intervjuerna. 
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4 Metodval 
För att kunna besvara forskningsfrågorna har olika metoder tillämpats. Varför de valts och 
hur de hjälper till att samla in relevant data beskrivs i denna sektion. 

4.1 Kvalitativ undersökning 
Som Trost (2005, s. 14) skriver i sin bok ”Kvalitativa Intervjuer” lämpar sig kvalitativa 
undersökningar för att förstå människors sätt att agera och resonera vilket stämmer bra 
överens med målet för denna studie att ta reda på vad för molnstrategier de olika 
kommunerna har och sedan analysera dem. En kvantitativ studie hade enligt samma bok 
varit mer lämplig om det enbart är intressant att undersöka hur ofta något görs inom 
molntjänster. Det är svårt att sätta ramar och regler för strategier gällandes molntjänster 
som hade gått att jämföra kvantitativt med varandra då implementation av molntjänster kan 
skilja sig företag emellan.  

4.2 Analys av diarier 
När beslut tas inom myndigheter är de skyldiga att registrera dessa som diarier. Dessa diarier 
är allmänna handlingar och går att efterfråga från den berörda myndigheten (Länsstyrelsen, 
2017). I detta arbete efterfrågas diarier från kommuner i hela Sverige. Genom att undersöka 
vilka arbeten och utvärderingar de baserat sina beslut om molntjänster kring är intentionen 
att använda dessa som komplettering för de resultat som hämtas från intervjuerna. 

För att välja ut vilka kommuner vars diarier ska undersökas har sökningar gjorts via Googles 
sökmotor efter kommuner som tillhandahåller någon form av molntjänst. Dessa kommuners 
registratorer har i sin tur blivit kontaktade utan någon specifik ordning efter underlag som 
de baserat sina beslut om molntjänster på. Om en specifik e-postadress för registratorerna 
inte hittats har deras allmänna e-postadress använts istället. Det ska understrykas att de 
kommuner vars diarier undersök och efterfrågas inte är de kommuner som blir intervjuade.  

4.3 Kvalitativa intervjuer 
Det huvudsakliga tillvägagångssättet att samla in data för studien sker genom kvalitativa 
intervjuer med IT-ansvariga på kommuner i Sverige, antingen på plats eller via röstsamtal. 
Kommunerna kontaktas via e-post och de som visar intresse blir intervjuade. 

Den intervjutyp som används liknas närmast vid en öppen intervju som framförallt används i 
kvalitativa studier, även kallat semikonstruerade frågeställningar enligt Wohlin et al. (2012, s. 
62-63). En öppen intervju fokuserar på att intervjuaren undviker att ställa ledande frågor och 
istället lämnar ett större utrymme för den intervjuade personen. Problem med denna 
intervjutyp är att svaren i slutändan kan sväva iväg från ämnet vilket skapar behovet av en 
bra balans mellan öppenhet och riktlinjer för frågorna (Berndtsson, Hansson, Olsson och 
Lundell, 2008, s. 60-62).  
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I denna studie ställs många öppna frågor med ledande följdfrågor om något intressant 
uppmärksammas under intervjuerna som kan tänkas vara till hjälp för besvarandet av 
forskningsfrågorna. Samtliga deltagare i studien är IT-ansvariga inom sina kommuner. 
Intervjuerna spelas också in, något som samtliga deltagare har gett sitt godkännande till. 

4.4 Frågekonstruktion 
Forskningsfrågorna har legat till grund för de frågor som använts. För att identifiera problem, 
strategier och påverkande faktorer ställs det öppna frågor kring dessa. Tidigare forskning 
som nämns i rapporten har visat på att leverantörsinlåsningar varit stora problem, dessa 
ligger till grund för de frågor som hanterar leverantörsinlåsningar genom att fråga hur viktigt 
det är för kommunerna att undvika och hur de gör för att undvika dem. Frågor gällandes 
GDPR följer forskningsfrågorna 1 och 2 och frågar om identifierade problem och strategier 
för dessa.  De sista frågorna hanterar lagar och framtidsvisionen hos kommunerna, dessa har 
tagits fram som ett försök att identifiera oidentifierade faktorer som kan tänkas påverka 
kommunerna.  

För att skapa frågorna till studien som berör forskningsfråga 3 (faktorer) används en modell 
som checklista i syfte att se till att frågorna täcker in så mycket som möjligt för att kunna 
besvara forskningsfrågan. Modellen som används heter ”Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology” (UTAUT2) som defineras av Venkatesh, Thong och Xu (2012). Samtliga 
frågor och kopplingar mellan dem och modellen finns i bilaga B. 

UTAUT2 är en teknikadoptionsmodell framtagen för underlätta förståelsen för vad som får 
användare att acceptera ny teknik och presenteras modifierad för detta arbete i figur 1 från 
Venkatesh et al. (2012). I denna studie är modellen tänkt som ett stöd för att underlätta i 
identifieringen av vilka strategier som finns (forskningsfråga 2) men framförallt för att 
närmare förstå vilka faktorer som påverkar kommunerna i deras val (forskningsfråga 3).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_theory_of_acceptance_and_use_of_technology#CITEREFVenkateshMorrisDavisDavis2003
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Figur 1 - Den modifierade UTAUT2-modellen, ursprungligen av Venkatesh et al. (2012). 

UTAUT2 har till liten del förfinats för detta arbete. De huvudsakliga variabler som tas i 
hänsyn till när frågorna skapas är i huvudsak sju olika variabler. ”Förväntad prestanda” (eng. 
Performance Expectancy) tar upp hur mycket användaren tror att den nya tekniken kommer 
att hjälpa till vid utförande av annat arbete. ”Förväntad ansträngning” (eng. Effort 
Expectancy) definierar hur mycket arbete det förväntas krävas av användaren för att faktiskt 
kunna använda den nya tekniken. ”Social påverkan” (eng. Social Influence) definieras av hur 
mycket användaren tror att andra viktiga parter (chefer, lagar, förväntningar på marknaden) 
förväntar sig att användaren borde använda den nya tekniken. ”Underlättande 
förutsättningar” (eng. Facilitating Conditions) beskrivs av hur mycket användaren tror att 
den underliggande infrastrukturen stödjer användandet av den nya tekniken. ”Hedonisk 
motivation” (eng. Hedonic Motivation) är hur mycket en användare gör något för att den 
finner nöje eller liknande tillfredställelse i det. ”Pris” (eng. Price Value) är värdet av priset för 
den nya tekniken och hur den står sig gentemot de andra variablerna.  ”Time” (eng. Tid) 
syftar på hur stor roll tid spelar vid val av ny teknik. Tidsaspekten är något som har lagts till i 
den modifierade versionen för denna studie. 

Utöver dessa variabler tas även hänsyn till ”Erfarenhet” (eng. Experience) då tidigare 
erfarenhet och vanor förväntas ha påverkan på de beslut som görs inom kommunerna och 
påverkar samtliga av de andra variablerna. I den ursprungliga modellen finns också ”Vana” 
(Habit) med som en nyckelvariabel, den är dock bortplockad då ”Erfarenhet” anses täcka in 
det området i denna studie. ”Kön” (eng. Gender) ”Ålder” (eng. Age) är också två faktorer 
som finns med i originalmodellen men som inte tas i åtanke då studien inte tar upp någon 
fråga kring dessa. Den slutgiltiga modellen innehåller variabler och faktorer som ligger till 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_theory_of_acceptance_and_use_of_technology#CITEREFVenkateshMorrisDavisDavis2003
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grund för varför användare tar beslut om olika val kring teknikadoption, mer specificerat för 
molntjänster i den här studien.  

Sammanfattningsvis har frågorna genererats genom att använda aspekter av 
forskningsfrågorna, tidigare relaterat arbete och UTAUT2 som bas. Tidigare relaterat arbete 
ligger som grund för de frågor som berör leverantörsinlåsningar. För att få svar på 
forskningsfrågorna är många av frågorna öppna där de intervjuade själva får berätta vad de 
identifierar för tjänster som är problematiska och vilka strategier de använder sig av. 
UTAUT2 täcker upp många fall av påverkande faktorer i frågorna.  
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5. Validitetshot 
Under denna sektion följer förklaringar till olika typer av validitetshot, exempel på 
identifierade validitetshot och handlingsplaner för dem. Mer förklaringar kring samtliga 
validitetshot återfinns i bilaga A. 

Innan studien genomförs och frågor konstrueras är det viktigt att tänka igenom de 
validitetshot som kan påverka resultaten för studien enligt Wohlin et al. (2012, s. 68). I 
samma bok går det också att läsa om olika typer av validitetshot, de fyra huvudsakliga 
typerna är: 

• Konstruktionsvaliditet: Denna typ av validitetshot berör de frågeställningar som 
ställts under studien faktiskt hänger ihop med de svar som kommer fram i slutändan. 
Problem hade till exempel uppstått om de frågor som ställs under en intervju tolkas 
annorlunda av intervjupersonen i jämförelse med den som håller i intervjun. 

Ett utmärkande validitetshot för studien under denna kategori är ”fishing and the 
error rate”. När frågorna skapas och ställs till intervjupersonerna finns det möjlighet 
att vinkla dessa åt specifika resultat. Handlingsplanen för hotet är att alltid ha 
validitetshotet i åtanke och försöka att skapa objektiva frågeställningar och ställa 
dem på ett neutralt vis. Allt material som använts vid intervjuerna återfinns i de 
bifogade bilagorna och läsaren kan själv bilda sig en uppfattning om validitetshotet 
hanterats väl eller ej. 

• Intern validitet: Validitetshot som faller under intern validitet berör när forskarna 
undersöker huruvida en faktor påverkar en annan. När denna typ av undersökning 
sker kan det finnas ytterligare underliggande faktorer som påverkar resultaten som ej 
upptäckts och kan då utgöra ett hot mot den interna validiteten. 

Under kategorin intern validitet är ”instrumentation” ett väsentligt validitetshot. 
Hotet innebär att utrustningen för att samla in resultaten kan vara bristfällig och här 
tas framförallt intervjufrågorna i åtanke. Om frågorna inte är bra nog kan de ge dåliga 
eller medelmåttiga resultat. För att behandla validitetshotet har tidigare forskning 
undersöks i kombination med att ha UTAUT2 i åtanke när frågorna konstruerats. När 
frågorna tagits fram från dessa har de ställts emot forskningsfrågorna för att se om 
de kan hjälpa till att besvara dem eller ej.  

• Extern validitet: När studiens resultat presenteras är det viktigt att resultaten går att 
använda inom andra studier eller andra fall. I den här studiens fall är det av stor vikt 
att den externa validiteten uppmärksammas då resultaten är tänkta att ligga till 
grund för andra kommuner eller företag som är i liknande situationer och vill kunna 
göra beslut på de resultat som redovisas i den här studien. 
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I denna kategori är ett av de mer utmärkande validitetshoten ”Inadequate 
preoperational explication of constructs” som innebär att studien som helhet inte är 
tillräckligt väl definierad. Handlingsplanen för detta är att vara tydlig i samtliga 
sektioner och hålla en röd tråd genom hela arbetet genom att ofta visa samband 
mellan de tre forskningsfrågorna och de olika sektionerna i rapporten. 

• Slutsatsvaliditet: Under den här punkten handlar det om att tillförse alla detaljer om 
hur studien har gått till. Detta för att en annan forskare med så stor sannolikhet som 
möjligt ska kunna genomföra samma studie och komma fram till samma svar. Om det 
finns oklarheter kring hur svar jämförts eller samlats in kan de ge validitetshot 
gällandes tillförlitlighet av studien. 

Validitetshotet ”interaction of selection and treatment” är utmärkande under denna 
kategori. Hotet syftar på att de som intervjuas för studien kan vara av fel målgrupp 
och inte kunna svara på de frågor som efterfrågas. Handlingsplanen för 
validitetshotet är att bara efterfråga personer på kommunerna som har kunskap om 
molntjänsterna inom deras verksamheter och berätta kortfattat vad som kommer att 
efterfrågas. Detta leder till att de intervjuade personerna hamnar inom den 
målgruppen som studien efterfrågar. 

Ytterligare identifierade validitetshot och hur de har hanterats för denna studie för varje 
kategori finns att läsa om i bilaga A. 
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6. Analys av data 

För att analysera kvalitativ data är “grounded theory” den vanligaste analysmetoden 
(Bryman, 2011, s. 513). För den här studien används grounded theory som ett hjälpmedel för 
att analysera de intervjuer och diarier som samlats in för studien. Enligt Bryman (2011, s. 
517) finns det tre olika begrepp som används för att beskriva resultat från grounded theory 
som används för den här studien. 

• Begrepp - Detta är etiketter som sätts på insamlad data och är ett resultat av att 
utföra öppen kodning på den insamlade informationen (se nästa sektion för kodning). 
I detta arbete är begreppen till exempel olika typer av problem som ryms inom 
kategorin för problem. 

• Kategorier - Kategorier är ett begrepp som bearbetats i mycket stor utsträckning och 
därmed kan representera en företeelse i verkligheten. Inom kategorier kan det 
rymmas flera begrepp. I detta arbete är kategorierna de tre forskningsfrågorna. 

• Egenskaper – Defitinionen av Bryman är ”Attribut eller aspekter av en kategori”. I det 
här arbetet är tanken att egenskaperna ska agera exempel för problem, visa vilka 
problem strategierna förväntas lösa och om de identifierade faktorerna pekar emot 
eller för att ha en tjänst i molnet. 

6.1 Kodning av data 
För att kunna analysera all data behöver den kodas - brytas ner och delas upp - i både 
kategorier och begrepp (Bryman, 2011, s. 514). All data som hittas i diarier och intervjuer 
som kan tänkas ha en koppling till de forskningsfrågor studien ämnar att svara på, 
sammanställs och organiseras. De olika begreppen inom kategorierna jämförs sedan med 
varandra för att kunna dra slutsatser mellan kommunerna och forskningsfrågorna. 

Varje intervju analyseras för att identifiera begrepp och egenskaper inom varje kategori och 
presenteras i en tabell. När samtliga tabeller för varje kategori för varje kommun är ifyllda 
presenteras de var för sig i samband med dragna slutsatser i sektion 8. 
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7. Resultat 
I denna sektion finns analysen från diarieundersökningarna och intervjuerna. Notera att alla 
specifika namn på kommuner och tjänster har plockats bort för att vidhålla anonymitet. 

7.1. Övergripande analys av resultaten 
I den här sektionen ges en övergripande analys av resultaten kopplat till forskningsfrågorna 
innan de presenteras separat och mer utförligt. De kommuner som blivit intervjuade är 
kommun A, B, C, D och E. De kommunerna vars diarier blivit efterfrågade är kommun F och 
G. 

7.1.1. Övergripande analys av resultat kopplat till forskningsfråga 1 (problem) 

Ett gemensamt problem som samtliga kommuner utom kommun A nämner härstammar från 
hur avtal är skrivna för tjänster. Ett stort problem som uppstår på grund av dåligt skrivna 
avtal är leverantörsinlåsningar som varje kommun upplever. Många tjänster är svåra att 
flytta då avtalen inte specificerar hur det ska kunna gå till. Kommunerna har i många fall 
stora system som tjänsterna ska integreras med och dessa nästlar sig i varandra vilket gör 
det svårt att byta mellan olika molntjänstleverantörer.  

Samtliga av de intervjuade kommunerna visar också att de måste höja kunskapsnivån 
angående GDPR. Det här problemet härstammar från att de fortfarande väntar in hur 
Sverige på nationell nivå ska förbereda sig inför det nya EU-direktivet och det kan påverka 
om en tjänst hamnar i molnet eller på lokal drift. 

Alla de intervjuade kommunerna utom kommun A beskriver upphandling av tjänster som ett 
problem som behöver tas i åtanke. Även om kommunerna har en specifik leverantör de 
föredrar kan den offentliga upphandlingen kräva att de väljer en leverantör framför en 
annan vilket leder till att mycket tid behöver läggas på det för att försäkra sig om att 
kravspecifikationen för tjänsten är välformulerad och ger bästa möjliga tjänst.  

Kommunerna B, C och D beskriver att de har kommunikationsproblem inom organisationen. 
Användare använder sig av molntjänster för privat bruk inom kommunen D med exempel 
som Dropbox, Google drive nämnda utan att de IT-anställda känner till alla förekomster av 
det. Det resulterar i problem gällandes den informationsklassificering som gjorts då 
information kan placeras utanför vad kommunen anser vara godkänt. Kommun B och C 
beskriver ett gemensamt kommunikationsproblem angående att för många moduler (extra 
funktioner) köps in för många molntjänster och leder till större kostnader även om 
användarna inte behöver funktionerna. De ser problemet som ett argument mot 
molntjänster då liknande scenarion lätt inträffar i jämförelse med lokalt driftsatta tjänster 
där de själva står för de funktioner de vill ha. 
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7.1.2. Övergripande analys av resultat kopplat till forskningsfråga 2 (strategi) 

När kommunerna svarat på hur de flesta problem kan lösas har det genomgående svaret 
hamnat i avtalen. Om ett bra avtal kan skrivas vid tecknandet av en tjänst går merparten av 
de identifierade problemen att direkt flytta till leverantören. Därför är strategin hos nästan 
samtliga att lägga ner mer tid på att undersöka vad som gått fel i tidigare tjänsters avtal och 
se till att täcka upp dessa i framtiden. 

Bättre avtal förväntas lösa leverantörsinlåsningar enligt alla kommuner förutom kommun A. 
Om de redan i förväg kan göra upp hur deras information kan flyttas mellan olika 
leverantörer och välja en leverantör som kan ge den möjligheten kan problemet undvikas i 
framtiden. Kommun A nämner istället att de ska försöka välja leverantörer som arbetar med 
öppna gränssnitt för att undvika problemet. 

Kommunikationsproblem mellan verksamheten och IT-enheten är något kommun B, C och D 
upplevt då användare använder molntjänster genom privata konton inom kommunen utan 
att berätta om det. Onödiga extramoduler till molntjänsterna har också beställts i onödan på 
grund av dålig kommunikation. Här har kommunerna för avsikt att skapa bättre rutiner för 
sin verksamhet att ta kontakt med IT-sektionen på kommunerna för att de på IT-sektionen 
ska veta vilka tjänster som används. Kommunikationen behöver också förbättras för att IT-
sektionen eller någon annan beställare inte ska utföra en beställning på onödiga funktioner 
som användarna i slutändan inte behöver.  

Inför GDPR väntar samtliga kommuner på direktiv från nationell nivå om vad som behöver 
göras men till dess är strategin att höja kunskapsnivån om vad GDPR innebär för dem. De 
ansvariga läser in sig och deltar i informationsmöten om direktivet för att på bästa sätt 
förbereda sig. Resultatet förväntas sedan landa i att rutiner och policys behöver skrivas för 
att uppdatera verksamheterna innan 2018 i maj nästa år då det nya direktivet träder i kraft.1 

7.1.3. Övergripande analys av resultat kopplat till forskningsfråga 3 (påverkande 
faktorer) 

Innan övriga faktorer vägs in görs först en utvärdering av hur väl tjänsten förväntas hjälpa till 
i arbetet. Då detta är den huvudsakliga anledningen att införskaffa en tjänst har 
kommunerna under intervjuerna tagit för givet att det kriteriet är likvärdigt vid valet av olika 
molntjänstleverantörer och om en tjänst ska läggas lokalt eller i molnet.  

En stor faktor hos de flesta kommunerna är priset för tjänsten och hur det vägs mot att ha 
tjänsten lokalt placerad. Priset blir oftast den första faktorn som kommunerna granskar och 

                                                      
1 Direktiven från nationell nivå förväntades nå kommunerna i slutet av Maj, strax efter att 
intervjuerna genomfördes. 
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sedan vägs allt annat mot det och en övervägning görs om en större prislapp för en tjänst 
kan vara värd att spendera då tjänsten i övrigt passar dem bättre. 

Kommunerna C och E betonar att de är mer intresserade av att välja en molntjänstleverantör 
som är öppen med deras möjligheter att undvika leverantörsinlåsningar och vad som till 
exempel skulle hända vid en konkurs för leverantören. Kommun E nämner också att de 
sätter stor vikt vid hur väl känslig information som personuppgifter hanteras hos 
leverantören när de ska välja mellan flera olika. 

Vid valet av om tjänsten ska hamna i lokal regi eller i molnet finns det flera andra faktorer 
som spelar in hos kommunerna. Kommun A berättar om att fördelar med molntjänster som 
att utvecklingen av tjänster går snabbare talar för en väg ut till molnet. Likaså med 
möjligheten att kunna påverka molntjänstleverantörer snabbare om de går ihop med andra 
kommuner och tillsammans trycker på deras önskemål, något som upplevs lättare med just 
molntjänster. 

De mindre kommunerna B och D dras ofta till molntjänster för att deras egen IT-sektion inte 
kan leverera alla tjänster i egen regi men det ställs ändå samma krav som på en större 
kommun. De bägge kommunerna upplever också att möjligheterna med att snabbare 
komma igång med molntjänster drar intresset mot att lägga ut en tjänst i molnet.  

Bland de lagar som påverkar kommunerna vad gäller deras molntjänster nämner samtliga 
PuL då det är hanteringen av personuppgifter som är det mest känsliga. Kommun B och E 
nämner att de styrs av speciella lagar i olika sektorer inom kommunen som patientdatalagen 
och hälso- och sjukvårdslagen för vården som exempel. Kommun B nämner dock att detta 
inte styr tekniken utan bara hanteringen av personuppgifter. Inga speciella lagar och regler 
för just molntjänster nämns av någon. 

7.2. Analys av intervjuer 
I denna sektion finns analyser av samtliga intervjuer med kommunerna. Ordningen 
etiketterna presenteras i är ordningen de benämns i intervjuerna och inte i ordning efter hur 
viktiga de anses vara. 

7.2.1. Analys av kommun A 

Kategori Etikett Egenskaper/Exempel 
Problem Leverantörsinlåsning Systemen är nästlade med 

varandra, Microsoft nämns 
som ett exempel 

Användare gör det svårt att byta 
molntjänster 

Användarnas arbetssätt är 
redan cementerade 

Få valmöjligheter för molntjänster Marknaden är fortfarande liten 
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Heterogen systemmiljö Kommuner består av många 
sektioner vilket leder till 
många specifika system för 
varje 

Kunskapsbrist angående GDPR Planer saknas för hur GDPR ska 
hanteras 

Strategier Följa ”Best practice”-processer för att rulla 
ut nya, respektive gamla tjänster 

Problem: Leverantörsinlåsning  

Välja tjänster med öppna gränssnitt Problem: Leverantörsinlåsning 

Skapa ett projekt för att höja kunskapen för 
GDPR 

Problem: Kunskapsbrist 
angående GDPR 

Påverkande 
faktorer 

Snabbare utveckling av molntjänster Talar för molntjänster - Office 
365 nämns som exempel 

Kommunen har redan personal som kan 
drifta tjänster lokalt 

Talar emot molntjänster 

Säkerhet Talar emot molntjänster – mer 
säkerhet av att ha driften lokalt 

Samarbete mellan kommuner genom 
molntjänster 

Talar för molntjänster 

Tabell 1. Kodning av intervjun med kommun A. 

De identifierade etiketterna för kommun A finns att se i tabell 1. Bland de större problemen 
som kommunen identifierat bland molntjänster och ett byte av dem är 
leverantörsinlåsningar. Ett exempel som tas upp är Microsoft som kommunen använder som 
leverantör för många tjänster och där de flesta hänger ihop med varandra. Ett byte av dem 
som leverantör kan jämföras med att byta hela IT-plattformen. Skulle ett byte behöva göras i 
framtiden finns det rutiner för hur ett sådant byte skulle kunna gå till, men det skulle ha 
negativ inverkan på kommunens verksamhet på alla plan under en lång tid. För att undvika 
problemet i framtiden finns det planer på att trycka mer på öppna gränssnitt för framtida val 
av tjänster då kommunen tycker det är viktigt att tänka på. Det understryks också att det 
inte bara är tekniska orsaker utan också användarnas arbetssätt som gör det svårt att byta 
mellan olika tjänster och leverantörer. 

GDPR är också ett problem för kommunen där det framförallt är kunskap om vad som 
behöver göras som saknas. Strategin just nu är att vänta in direktiv från nationell nivå och 
samtidigt göra egna analyser av vad som måste göras för varje sektor inom kommunen. Det 
kommer skapas ett projekt för det som ska göra hela verksamheten kompatibel med det nya 
EU-direktivet, projektet kommer dessutom göras i samarbete med andra kommuner i 
området. 
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Bland faktorer som påverkar kommunen vid val av molntjänst säger kommun A att den 
absolut viktigaste frågan är i första hand om tjänsten ska vara en molntjänst eller inte. 
Faktorer som påverkar att det lutar åt en molntjänst är att utvecklingen av tjänster i molnet 
generellt sätt går mycket snabbare. Prioriteras nya funktioner är alltså molnvarianten att 
föredra. Ytterligare en faktor som pekar för molntjänster är möjligheten att kunna 
samarbeta över kommungränser då flera kommuner kan gå ihop och gemensamt påverka 
leverantörer att uppfylla önskade krav. 

Faktorer som pekar mot att istället placera tjänster lokalt är bland annat säkerhet och 
kontroll. När tjänsten finns lokalt har kommunen mycket mer möjlighet att själva styra över 
säkerheten och vilka som hanterar tjänsten. Kommunen är dessutom väldigt nöjd med sin 
personal som hanterar driften av deras tjänster. 

Gällandes framtidsvisionen ser kommunen att fler tjänster kommer flyttas till molnet. Just 
nu befinner de sig i den förflyttningen och takten som tjänster flyttas över förväntas öka. 
Kommunen bedömer att cirka 10 % av deras nuvarande tjänster just nu finns som 
molntjänster. 

7.2.2. Analys av kommun B 

Kategori Etikett Egenskaper/Exempel 
Problem Leverantörsinlåsningar Personalsystemet nämns som 

exempel 

Problem med för många moduler i 
tjänsterna 

Många dyra extrafunktioner 
köps till som i slutändan inte 
används 

Brist på kunskap och rutiner gällandes 
GDPR 

Inget specifikt angivet 

Molntjänster måste upphandlas Leder till svårigheter att få den 
tjänsten man vill ha 

Strategier Skriva bra avtal 
 

Problem: Leverantörsinlåsning 

Ha bättre kommunikation mellan IT-
avdelningen och de som köper in tjänster 

Problem: Problem med för 
många moduler i tjänsterna 

Skriva nya rutiner, policys och 
samtyckesregler för GDPR 

Problem: GDPR 

Öka kunskapen om vad som behövs göras 
angående personuppgifter för att uppfylla 
GDPR 

Problem: GDPR 

Påverkande 
faktorer 

Den egna IT-driften är inte tillräckligt 
bemannad 

Talar för molntjänster – Man 
förväntar sig att 
tillgängligheten blir bättre av 
att lägga tjänsten externt 
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Pris Talar emot molntjänster – 
Priset för en molntjänst blir 
alltid högre än en lokalt 
belägen tjänst. Pris går oftast 
före funktion 

Problem flyttas från kommunen till 
leverantören 

Talar för molntjänster 

Tiden det tar att sätta upp en tjänst i 
molnet gentemot att ha den lokalt driftsatt 
är kortare 

Talar för molntjänster 

Tabell 2. Kodning av intervjun med kommun B. 

De identifierade etiketterna för kommun B finns att se i tabell 2. Ett problem som 
kommunen upplever är leverantörsinlåsningar, exempel är deras personalsystem och andra 
tjänster för vård- och omsorgssystem som enligt kommunen blir väldigt svåra att flytta. Det 
är till stor del på grund av innehållet som består av mycket känslig information vilket ställer 
högre krav på avtal och inte på grund av tekniska bekymmer. När känslig information 
hanteras blir det svårare att byta system då det är av större vikt att det sköts korrekt. 
Strategin för att hantera detta är att skriva bra avtal som tar upp dessa punkter. 

Andra problem som uppmärksammas är att mycket onödiga funktioner beställs kring just 
molntjänster som låter bra i teorin men som i praktiken inte används och i slutändan bara 
kostar mer pengar för kommunen. För att lösa det här krävs det bättre kommunikation 
mellan personen som beställer tjänsten och IT-enheten. Även GDPR står som ett problem då 
det saknas mycket kunskap och rutiner om hur det ska hanteras. Här är strategin att utse 
någon till projektledare för projektet och komma igång med de planer som finns i nuläget för 
att kunna skapa rutiner och policys för det och öka kunskapsnivån inom verksamheten.  

Att kommunen är liten bidrar till att fler tjänster placeras i molnet då det finns för få 
personer som kan se över driften lokalt. När tillgängligheten för en tjänst jämförs mellan att 
ha den lokalt eller i molnet förväntas tillgängligheten bli bättre i molnet på grund av att de 
själva är underbemannade. Att flytta problem som ansvar till externa leverantörer ses också 
som något attraktivt. Dock tillkommer det oftast mer kostnader att inte ha det lokalt vilket 
leder till en balansgång mellan att ha det som en molntjänst eller ej. Ytterligare en faktor 
som påverkar kommunen at lägga ut en tjänst i molnet är tiden det tar för dem att sätta upp 
tjänsten då det går fortare i jämförelse med att sätta upp den lokalt.  

Vad gäller framtiden för molntjänster inom kommunen kan de inte se att det skulle öka 
markant den närmsta tiden även om de har några system på väg in som kommer vara från 
externa molntjänstleverantörer. Men strävan efter att använda det finns inte utan det ses 
över från system till system. Samarbete mellan kommuner sker också mer och mer på 
regelbunden basis vilket gjort att många system och tjänster hellre läggs i 
grannkommunernas datahallar än hos utomstående leverantörer. 
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7.2.3. Analys av kommun C 

Kategori Etikett Egenskaper/Exempel 
Problem Anställda kan göra beställningar utan att 

verifiera ordern med IT-enheten 
Dåligt förarbete innan en tjänst 
implementeras kan leda till 
mycket arbete 

Molntjänster måste upphandlas För ett system som inte ägs av 
kommunen behöver det göras 
en upphandling 

Att klassa information i olika system tar tid Informationen måste klassas 
för att användare ska kunna 
komma åt molntjänster 
hemifrån 

Leverantörsinlåsning Elevregistreringssystemet och 
personalsystem nämns som 
exempel. Många nästlade 
system gör det svårt att byta 

Dåligt rustade inför GDPR Många anställda är fortfarande 
dåligt pålästa vad som gäller 
kring GDPR för verksamheten 

Problem med för många moduler i 
tjänsterna 

Många dyra extrafunktioner 
köps till som i slutändan inte 
används 

Strategier Förbättra kommunikationen mellan IT-
enheten och resten av verksamheten innan 
tjänster köps in 

Problem: Anställda kan göra 
beställningar utan att verifiera 
ordern med IT-enheten 

Öka kunskapen kring GDPR Problem: Dåligt rustade inför 
GDPR 

Skriva bättre avtal Problem: 
Leverantörsinlåsningar, 
användare kan göra egna 
beställningar 

Påverkande 
faktorer 

Hur väl funktionalitet uppfylls hos 
leverantören 

Kan leverantören leverera det 
de lovar talar det för att det 
blir en molntjänst 

Hur väl det finns information om vad som 
händer ifall en leverantör går i konkurs 

Är informationen säker och 
tillgänglig även om konkurs 
sker hos en leverantör väger 
det för en molntjänst 

Att leverantörer är öppna med att kunna 
byta mellan andra leverantörer 

Talar för molntjänst 

Tabell 3. Kodning av intervjun med kommun C. 

De identifierade etiketterna för kommun C finns att se i tabell 3. Ett stort problem 
kommunen upplever med molntjänster är att användare har möjlighet att beställa tjänster 
utan att IT-enheten är delaktiga i det. Det leder till att sämre avtal skrivs och när problem 



24 
 

uppenbarar sig med tjänsterna kan de IT-ansvariga inte leverera lika bra support för 
tjänsterna. Här är strategin att de vill styra upp verksamheten att alltid ta kontakt med dem 
först för att tillsammans kunna göra ett bättre förarbete innan en tjänst beställs vilket leder 
till bättre avtal och att många onödiga extrafunktioner inte beställs i onödan för vissa 
tjänster. 

Ytterligare problem att ta i beräkning vad gäller molntjänster är att tjänster som kommunen 
själva inte äger måste upphandlas via offentlig upphandling. Det leder till att de själva inte 
helt och hållet kan styra vilken tjänst de ska välja utan bara via upphandlingskrav kan 
påverka valet. Leverantörsinlåsningar är något kommunen också upplever till stor grad då 
många system är nästlade med varandra och gör det svårt att byta. Även om de ser 
pessimistiskt på att dessa tjänster kommer kunna bytas i framtiden är ändå förhoppningen 
att kunna skriva bättre avtal i framtiden gällandes problemet. Huruvida 
leverantörsinlåsningar går att undvika hos en leverantör är också en faktor som vägs in när 
de väljer mellan olika molntjänstleverantörer. 

Gällandes GDPR finns det kunskapsluckor inom kommunen, just nu fortgår arbetet med att 
få ut information inom kommunen för vad som behöver göras angående det nya EU-
direktivet. Likaså pågår det ett konstant arbete med att klassificera information vilket tar 
lång tid, både för GDPR men också för andra tjänster. För att tjänster ska kunna nås utifrån 
hemifrån av de anställda krävs det att informationen är klassificerad och att känslig 
information skyddas av tvåfaktorsautentisering. 

Faktorer som kommunen anser påverka dem när det kommer till val av molntjänster är 
huruvida leverantören faktiskt kan hålla utsatta krav och kriterier. Är de dessutom öppna 
med vad som händer vid en eventuell konkurs eller att det finns möjlighet att byta till andra 
leverantörer bidrar det till större sannolikhet att välja just den leverantören. Det finns inga 
direkta motiv för att lägga ut tjänster i molnet framför att ha dem i lokal drift utan det ses 
över från tjänst till tjänst. I nuläget finns ca en tredjedel av deras tjänster i molnet och 
kommunen ser att detta förväntas öka i stadig takt för de system som inte befinner sig i 
komplicerade integrationer med andra. System som använder sig av stora filer förväntas 
också fortsätta ligga kvar i lokal drift. I jämförelse mot cirka 6-7 år sedan när säkerheten var i 
fokus för molntjänster och kommunen generellt sett hade en väldigt negativ bild av dem har 
det numera skiftat till något mycket mer positivt. 

7.2.4. Analys av kommun D 

Kategori Etikett Egenskaper/Exempel 
Problem Leverantörsinlåsning Kommunen använder många 

tjänster från Microsoft 

Informationsklassificering är bristfällig 
gällandes GDPR 

Kunskapsbrist inom 
kommunen 

Användare kör privata molntjänster inom Dropbox och Google Drive 



25 
 

kommunen 

Molntjänster måste upphandlas Leder till svårigheter att få den 
tjänsten som önskas 

Brist på riskanalys och uppföljning av 
tjänster 

Potentiella risker riskerar att 
identifieras försent, 
uppföljning görs inte på skrivna 
avtal 

Strategier Bortsett från Microsoft görs försök att 
sprida ut tjänster hos olika leverantörer 

Problem: 
Leverantörsinlåsningar   

Att fokusera på en stabil infrastruktur med 
höga hastigheter i hela kommunen 

Förebygger framtida problem 
med infrastruktur 

Att undersöka mer om 
leverantörsinlåsningar och vad som händer 
vid en konkurs hos en leverantör i 
framtiden 

Problem: 
Leverantörsinlåsningar 

Öka kunskapsnivån, skapa rutiner för vem 
som gör vad angående GDPR och 
klassificera information 

Problem: GDPR 

Få bättre kontroll över användare som kör 
egna molntjänster inom kommunen 

Problem: Användare kör egna 
molntjänster inom kommunen, 
GDPR 

Skriva bra avtal och upphandlingar Problem: 
Leverantörsinlåsningar, 
upphandling av molntjänster 

Påverkande 
faktorer 

Pris Ett lågt pris talar för 
molntjänster - Hamnar tjänster 
under ett visst belopp går det 
att göra direktupphandlingar  

Om den nya tjänsten passar bra in i 
nuvarande infrastruktur 

Passar tjänsten med tidigare 
infrastruktur talar det för 
molntjänster 

Personligt intresse Är personal personligt 
intresserade av en specifik 
molntjänst talar det för den, 
När engagemanget är högre 
ökar oftast kunskapen om 
tjänsterna  

Molntjänster skapar förutsättningar för att 
komma igång snabbare 

Talar för molntjänster 

Tabell 4. Kodning av intervjun med kommun D. 

De identifierade etiketterna för kommun D finns att se i tabell 4. Problem som kommunen 
identifierat är bland annat att de upplever sin informationsklassificering bristfällig i 
förberedelse för GDPR, något de har för avsikt att skapa bättre rutiner för den närmsta 
tiden. Leverantörsinlåsningar existerar delvis inom kommunen då de till stor del använder sig 
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av Microsoft som leverantör för många av deras tjänster, men det är också ett medvetet val 
för att uppnå bättre funktionalitet mellan tjänsterna. Bortsett från tjänsterna från Microsoft 
finns strategin att sprida ut sina tjänster hos olika leverantörer för att inte låsa in sig på 
ytterligare plan. 

Inför GDPR måste information som användare har i egna molntjänster inom kommunen 
hanteras. Anledningen är att information som lagras hos datalagringstjänster som Dropbox 
och Google Drive inom kommunen av användare också måste klassificeras och detta görs 
ibland utan IT-sektionens vetskap. Det är också ett led i att förbättra 
informationsklassificeringen inom kommunen. Andra problem som finns gällandes 
molntjänster för kommunen är att de måste upphandlas om de överstiger specifika belopp, 
något kommunen tänker på vid val av tjänster. Att bli bättre på riskanalyser och uppföljning 
av tjänster och hur avtalen hålls finns också med på problem som kommunen ämnar att bli 
bättre på för att eliminera framtida risker med tjänsterna.  

Kommun D är en liten kommun men har fortfarande samma ansvar som en stor vilket lett till 
att kommunen prioriterat att bygga ut en snabb och stabil nätverksinfrastruktur. Detta då 
kommunen inte har stora datorhallar utan många av tjänsterna levereras direkt genom 
molnet genom nätverket. Det gör att molntjänster lätt prioriteras över att ha tjänster 
driftsatta lokalt, detta i samband med att kommunen upplevt det positivt att molntjänster 
går snabbare att komma igång med. Framtidsvisionen för molntjänster är med andra ord 
optimistisk. Faktorer som påverkar huruvida det blir en molntjänst eller ej är pris eller om 
tjänsten passar bra in med deras nuvarande infrastruktur och övriga tjänster. Kommunen 
uttrycker också att personligt intresse hos de anställda för en specifik tjänst bidrar med en 
bättre levererad tjänst. Om engagemanget hos de anställda på IT-enheten är större märks 
det på kunskap om tjänsten.  

7.2.5. Analys av kommun E 

Kategori Etikett Egenskaper/Exempel 
Problem Leverantörsinlåsningar Skrivs dåliga avtal riskerar det 

att orsaka inlåsningar 

Molntjänstleverantörer som försöker gå 
runt IT-avdelningen 

En del leverantörer hävdar att 
det går lika bra att teckna avtal 
utan att blanda in IT-enheten 

Hur viss information ska klassificeras enligt 
GDPR 

Ostrukturerade texter (Word-
dokument) 

Externa leverantörer skapar fler 
sårbarhetspunkter och 
kommunikationsproblem 

För varje extern leverantör 
som läggs till skapas fler led för 
kommunikation och sårbarhet 

Molntjänster måste upphandlas Leder till svårigheter att få den 
tjänsten man vill ha 
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Strategier Skriva bättre avtal Berör nästan samtliga problem 

Lägga mer tid på utvärdering av tjänster Problem: 
Molntjänstleverantörer som 
försöker gå runt IT-avdelningen  

Se över informationsklassificeringen för 
GDPR 

Problem: Hur viss information 
ska klassificeras enligt GDPR 

Påverkande 
faktorer 

Pris Ett lågt pris för en molntjänst 
talar för den 

Hur väl personuppgifter hanteras Hanteras personuppgifter bra 
talar det för molntjänster 

Hur väl tjänsten passar in i infrastrukturen Passar tjänsten bra in i 
infrastrukturen talar det för 
molntjänster 

Hur öppen leverantören är med t.ex. flytt 
av data och vad som händer vid ev. 
konkurs. 

Transparens hos 
leverantörerna talar för 
molntjänster 

Tabell 5. Kodning av intervjun med kommun E. 

De identifierade etiketterna för kommun D finns att se i tabell 4. Ett problem kommunen 
upplever med molntjänster är hur det skapar fler sårbarhetspunkter och fler led som 
kommunikationen måste passera igenom. Andra problem de upplever är hur 
molntjänstleverantörer säljer in sina tjänster hos verksamheten och försöker gå förbi IT-
enheten vilket skapar misstro till leverantörerna.  

Leverantörsinlåsningar är något kommunen upplever som ett problem för vissa tjänster. I 
många fall rör det sig om äldre tjänster när SaaS var relativt nytt och de gått in i avtal utan 
att tänka efter. Vad gäller avtal grundar sig de flesta problem i dem och är det huvudsakliga 
verktyget kommunen har att påverka de tjänster de använder.  

Gällandes GDPR ser de egentligen bara ett stort problem och det är gällandes ostrukturerade 
texter som till exempel Word-dokument och liknande. Hur informationsklassificering ska gå 
till gällandes dessa är något kommunen avvaktar med tills det på nationell nivå bestämts 
mer. 

När kommunen läser på om molntjänsteleverantörer spelar det stor roll hur transparenta de 
är gällandes hur personuppgifter hanteras, vad som händer med deras data om leverantören 
skulle gå i konkurs eller om kommunen skulle vilja flytta data till en annan leverantör i 
framtiden. Dessa faktorer i samband med pris vägs sedan in och bestämmer vart tjänsten 
placeras i slutändan.  I framtiden tror kommunen att majoriteten av deras tjänster kommer 
ha rört sig mot molnet vare sig de själva vill eller inte då utvecklingen pekar åt det hållet.  
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7.3. Analys av diarierna 
För att komplettera intervjusvaren efterfrågades diarier från olika kommuner som använder 
molntjänster. Den information som utvanns från detta finns att läsa om i denna sektion.  

Av de tio kommuner som via mail efterfrågades gällandes diarier svarade bara en av dem 
med någon form av material kring vad de använt i besluttagandet om att använda 
molntjänster. Kommunen kallas hädanefter för kommun F. En annan kommun svarade med 
ett kortare e-postsvar angående vad som styr valet av molntjänster, denna kommun kallas 
hädanefter för kommun G. Från resten uteblev svaren helt. Notera att de resultat som 
hämtats från diarierna är svåra att jämföra mot de resultat från intervjuanalyserna på grund 
av hur informationen har hämtats. 
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7.3.1. Analys av kommun F 

Kategori Etikett Egenskaper/Exempel 
Problem Dålig säkerhet och hantering av 

personuppgifter hos leverantör 
Risk för att obehöriga får 
tillgång till personuppgifter och 
arbetsmaterial 

Leverantörsinlåsningar Att information inte går att 
föra över till en annan 
leverantör  

Att information går förlorad vid konkurs 
eller att leverantören köps upp av 
intressent som inte respekterar avtalet för 
tjänsten 

Inget specifikt angivet 

Strategier Kommunen ska kunna kontrollera och 
pröva säkerheten gällandes intrång för 
tjänsterna och vara certifierad enligt 
ISO/IEC 27001-standarden 

Problem: Dålig säkerhet och 
hantering av personuppgifter 
hos leverantör 

Att ha bra rutiner för backup av information Problem: Att information går 
förlorad 

Att ha bra rutiner för att säkerhetsställa att 
leverantören upprätthåller avtal 

Det löser många problem då 
avtal är en stor anledning att 
problem uppkommer 

Påverkande 
faktorer 

Säkerhet Bra säkerhet talar för 
molntjänster 

Tabell 6. Kodning av intervjun med kommun F. 

Ifrån kommun F innehöll materialet en utförlig risk- och sårbarhetsanalys om molntjänster 
inom kommunen samt avtal med externa leverantörer av SaaS. I analysen gjordes 
bedömningen att kommunen ser få risker av allvarlig karaktär av att använda sig av den 
önskade tjänsten som är Google Apps för utbildning. Bedömningen ser på hur hög 
sannolikhet risken har att inträffa i kombination med den förväntade konsekvensen.  

Även om inga risker anses allvarliga har några ändå högre prioritet. Den risk som anses ha 
högst prioritet är att obehöriga inte ska kunna ta del av personuppgifter och arbetsmaterial 
vilket tyder på att säkerheten är bland de största hoten för denna kommun.  

En annan risk med högre prioritet som kommunen identifierar är i det fall som leverantören 
går i konkurs eller köps upp av en intressent som inte respekterar det avtal som finns för 
kommunen, detta kan leda till att informationen från tjänsten inte längre går att komma åt. 
Planen för att hantera risken är att ha rutiner för säkerhetskopiering av informationen från 
tjänsten som ska gå att använda utan leverantörens medverkan vilket visar på att kommun F 
lägger vikt på att undvika till exempel leverantörsinlåsningar med det här tillvägagångssättet. 
Ytterligare identifierade risker som går i liknande riktning är risken att inte kunna överföra 
information vid avslutande av tjänsten. Denna risk bedöms dock som låg i analysen då 
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kommunen återigen har säkerställt att leverantören kan leverera den funktionen. I risk- och 
sårbarhetsanalysen tas inga faktorer förutom säkerhet upp.  

7.3.2 Analys av Kommun G 

Kategori Etikett Egenskaper/Exempel 
Problem Offentliga upphandlingar Molntjänstleverantörer vill 

styra kommunen ut i molnet 
men kan inte leverera en 
lösning som vinner en offentlig 
upphandling 

Strategier Inget specifikt angivet Inget specifikt angivet 

Påverkande 
faktorer 

Pris Är molnvarianten billigare än 
att ha tjänsten lokalt talar det 
för molntjänster 

Molntjänsteleverantörens placering Finns molntjänsteleverantören 
inom EU talar det för 
molntjänster 

Hur väl tjänsten kan integreras med redan 
befintliga system och tjänster 

Är det lätt att implementera 
tjänsten talar det för 
molntjänster 

Hur bra support och tillgänglighet 
leverantören kan ge av tjänsten 

Ges bra supportavtal och 
tillgänglig 

Tabell 7. Kodning av intervjun med kommun G. 

Kommun G gav inga dokument men istället ett mail med information om vad som påverkar 
kommunens val vid att använda sig av en molntjänst. De värderar sitt val vid varje nytt 
tillfälle och viktiga aspekter de fokuserar på är huruvida tjänsten ligger inom EU:s gränser 
och om leverantören kan skriva under ett personuppgiftsbiträdesavtal, ett avtal som styr hur 
underleverantörer får hantera personuppgifter. Pris jämförs mot lokal drift, hur support och 
underhåll ser ut för tjänsten undersöks i samband med hur tjänsten/systemet integrerar mot 
andra redan befintliga system som kommunen använder. 

De nämner att det inte finns någon specifik rutin för hur det brukar gå till utan att det ser lite 
olika ut för varje gång utifrån det mest lönsamma alternativet. Vid upphandlingar är de noga 
med att avtal tecknas som täcker att data kan föras över till en ny leverantör och de inte 
hamnar i en leverantörsinlåsningssituation. De upplever också problem med att vissa 
leverantörer försöker styra ut kommunen i molnet från lokalt driftsatta lösningar utan att 
egentligen kunna leverera en lösning som jämfört är bättre prissatt. När kommunen redan 
har licenskostnader för ett liknande system i lokal drift lönar det sig inte att gå ut i molnet 
för dem. 
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8. Slutsats 
Studien har för uppgift att besvara tre forskningsfrågor gällandes kommuner i Sverige och 
deras val av molntjänsteleverantörer. För att besvara forskningsfrågorna har metoden 
kvalitativa intervjuer valts i samband med en undersökning av diarier. Dessa har sedan 
analyserats med grounded theory som analysmetod.  För separata och mer ingående 
analyser för varje kommun finns dessa att läsa om i sektion 7. 

Vilka problem och strategier finns det för kommuner i Västsverige att byta 
molntjänstleverantör eller skifta mellan lokal drift och en molntjänstleverantör? 
(Forskningsfråga 1 och 2) 

Bland de övergripande problemen som identifierats i studien är leverantörsinlåsningar den 
största. Huvudstrategin för att lösa problemet är att göra bättre förundersökningar för nya 
tjänster och därmed kunna teckna bättre avtal som undviker problemet. Kunskapsbrist inför 
GDPR är också ett problem många kommuner talat om. Strategin för att hantera det är att 
lära sig mer om vad som behöver göras inför GDPR, utse ansvariga personer och framförallt 
invänta direktiv från Sverige på nationell nivå. Kommunikationsbrister inom verksamheterna 
leder också till problemet att för många moduler beställs för molntjänsterna och i slutändan 
kostar mer pengar än nödvändigt. Bristen av kommunikation leder också till att användare 
använder tjänster som IT-sektionen inte känner till, exempelvis privata konton för 
lagringstjänster i molnet och det riskerar att leda till problem för den 
informationsklassificering som måste göras inför GDPR. Här handlar det för kommunerna att 
skapa bättre kommunikationsmöjligheter inom verksamheterna. Även offentliga 
upphandlingar beskriver kommuner som ett problem att välja den tjänst som önskas i första 
hand och ställer större krav på att bra kravspecifikationer skrivs.  

Vad finns det för faktorer som påverkar kommuner i Västsverige vid valet av vart deras 
tjänst ska driftas? (Forskningsfråga 3) 

Bland de mest påverkande faktorerna anses användbarhet som det viktigaste. Efter 
användbarhet placeras många andra faktorer. Pris är en faktor som påverkar kommunerna 
till stor grad då molntjänster i många fall blir dyrare än en lokalt driftsatt variant. 
Molntjänsteleverantörer som är öppna med hur kommunernas information hanteras anses 
positivt, likaså när leverantörer är transparenta med att inte försöka låsa in kommunerna i 
deras system samt vad som händer i det scenariot att en leverantör skulle gå i konkurs. 
Snabbare utveckling av molntjänster är ytterligare en identifierad påverkande faktor, det är 
även möjligheten att enklare kunna påverka molntjänstleverantörer gällandes vilken riktning 
molntjänster ska gå åt. För de kommuner som har en mindre IT-infrastruktur är molntjänster 
generellt positivt bemött då det ger mindre kommuner samma förutsättningar att leverera 
liknande tjänster som större kommuner kan trots tekniska begränsningar och färre anställda.  
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8.1 Besvarande av hypotesen 
Hypotesen som ställts i studien är att kommuner förväntas ha det svårt att byta leverantörer 
av sina molntjänster. Mycket riktigt är just leverantörsinlåsningar ett problem som samtliga 
kommuner upplevde till olika grader. I hypotesen ingick det dock att det framförallt är 
tekniska bekymmer som skulle försvåra ett byte av leverantör men delar av resultaten visade 
på att användarnas användarmönster låg bakom mycket av problematiken.  

Många kommuner visade sig ha gjort väldigt lite förarbete gällandes molntjänster och risker 
innan de tecknat avtal, ett problem som dock visade sig ligga i att de som tecknar avtalen 
inte alltid har kommunicerat tillräckligt med IT-enheten på kommunen. En trend som håller 
på att vända då de blir gradvis mer medvetna om tidigare snedsteg vad gäller att skriva bra 
avtal för tjänsterna. 

8.2. Jämförelse med relaterade arbeten  
I den studie som Janssen och Joha (2011) har skrivit undersöks svårigheter och fördelar för 
att anamma molntjänster inom SaaS i den publika sektorn i Nederländerna. I studien 
användes också kvalitativa intervjuer med öppna frågor fast med en bredare målgrupp från 
olika sektorer med personer av olika bakgrund som alla hade någon form av koppling till 
molntjänster gällandes SaaS. 

Resultaten delas upp i fyra olika kategorier: organisation, lagar, teknik och ekonomi. I varje 
kategori går det sedan att utläsa vilka för- och nackdelar de identifierat i studien. Intressanta 
jämförelser studierna emellan är att många problem återkommer. Leverantörsinlåsningar, 
integration med redan befintlig infrastruktur, huruvida leverantörerna håller det som lovas, 
vad som händer med information vid konkurs, säkerhet och priser.  

Skillnader som kan ses från en del av kommunernas svar är till exempel kommun A som 
påpekade att det är lättare att gå samman med andra kunder och påverka leverantörer och 
deras tjänster, något studien som gjorts av Janssen och Joha (2011) har nämnt som något 
svårare vad gäller molntjänster. Kommun B och D är positiva till skalbarheten som 
molntjänster kan erbjuda för en mindre kommun, men även det sågs som något svårt och 
negativt i den jämförda studien. Skillnader som dessa blir därför bidrag från den här studien. 
Det här kan vara skillnader som uppstått på de sex år som gått mellan studierna, alternativt 
vara skillnader mellan länder eller storleken på kommuner.  

8.3. Diskussion 
Denna studie har för avsikt att identifiera problem och strategier när kommuner ska byta 
mellan molntjänsteleverantörer eller att välja mellan en lokalt placerad tjänst eller hos en 
extern molntjänstleverantör. Utöver detta har studien också undersökt vilka faktorer som de 
intervjuade kommunerna anser påverka dem mest vid dessa val. Svaren för dessa 
forskningsfrågor har samlats in genom att huvudsakligen använda sig av kvalitativa intervjuer 
men också till viss del undersöka diarier från andra kommuner som ej intervjuats. 
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8.3.1. Diskussion om metod 

Gällandes diarier har dessa inte bidragit med mycket information men har ändå lyckats ge 
några alternativa vinklar till de frågor som ställts. Anledningen till att dessa inte bidragit med 
mycket material är att få kommuner valt att dela med sig av diarier gällandes just 
molntjänster. Problemet kan ligga i dåligt formulerade e-mailutskick, men det kan också 
bero på processen för diarieförfrågningar och att e-mail lätt tappas bort eller fastnar inom 
en organisation. Om liknande tillvägagångssätt ska användas i framtida arbeten bör 
processen ses över och förbättras.  

Under studiens gång har flera alternativ använts för frågekonstruktion. Från början användes 
UTAUT2 tillsammans med Temporal Motivation Theory (TMT), en teori som används för att 
undersöka motivation bakom olika aktiviteter (Steel, 2007). TMT användes till början för att 
komplettera UTAUT2 med stort fokus på tidsaspekten som TMT tar upp. I slutändan 
användes dock inte TMT till större utsträckning än för tid och den faktorn bakades istället in i 
den modifierade UTAUT2-modellen för det här arbetet. Även diarierna var från början tänkta 
att fungera som grund för konstruktion av intervjufrågorna, då de blev få till antalet 
avskaffades idén i slutändan. Inga ytterligare modeller har utvärderats för arbetet då 
UTAUT2 ansågs lämplig för studien.  

8.3.2. Diskussion kring validitetshot 

Viktigt att påpeka för resultaten är att endast fem kommuner har blivit intervjuade (se 
validitetshotet ”Low statistical power” i bilaga A). De intervjuade personerna på 
kommunerna har en position där de kan påverka IT-sektionen och således varit inflytelserika 
personer. Men att de bara är fem olika källor som de dragna slutsatserna kan härledas från 
är en viktig aspekt och ger ingen helhetsbild över varken Sverige som helhet eller Västsverige 
utan ger istället ett utdrag av hur det kan se ut hos mindre kommuner i landet. För att kunna 
ge ytterligare ett bättre resultat skulle fler intervjuade kommuner vara positivt för studien. 

Validitetshotet ” Inadequate preoperational explication of constructs” från bilaga A har 
också diskussionsvärde. Studiens forskningsfrågor har under studiens gång ändrats och 
förfinats vilket kan ha påverkat frågekonstruktion och således också de svar som förvärvats 
från intervjuerna. Ett exempel är hur studien till en början enbart fokuserade på själva 
strategierna för kommuner att byta molntjänstleverantörer men sedan utökats med större 
fokus på att identifiera problem och faktorer samt bytet mellan lokal och extern drift då 
dessa ansågs hänga ihop med varandra. 

8.3.3. Diskussion kring resultat 

Det är svårt att jämföra resultat mellan kommunerna då kvalitativa intervjuer med öppna 
frågor har använts. Under intervjuerna har de intervjuade i första hand talat om de största 
problemen, strategierna och faktorerna för dem. Men om kommun X och Y intervjuas och 
bara kommun X nämner säkerhet som en viktig faktor betyder det inte att kommun Y inte 
tycker att den är viktig utan att kommun Y har andra faktorer den valt att tala om istället. 
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Med andra ord kan ett problem som inte nämns under en intervju fortfarande existera. Även 
de resultat som hämtats från både diarier och intervjuer är svåra att ställa mot varandra och 
agerar mer som komplement till varandra. 

Det ska också understrykas att både analys och slutsatser är tolkningar av de 
transkriberingar som har gjorts. Försök har gjorts att inte läsa mellan raderna utan att bara 
gå på det som konkret har påpekats och även om ett neutralt förhållningssätt använts till 
största möjliga grad kan resultaten ha påverkats av att det är kvalitativ data som är öppen 
för tolkning. 

Gällandes resultaten för GDPR påpekade många kommuner under intervjuerna att de 
direktiv som inväntas från Sverige på nationell nivå förväntas i slutet av maj 2017. Detta är i 
samma skede som denna studie färdigställs och hade med stor säkerhet påverkat 
kommunerna och deras svar angående ämnet under intervjuerna om de blivit intervjuade 
efter maj 2017. 

8.4. Framtida arbeten 
I framtida arbeten skulle en studie med fler kommuner med större geografisk spridning 
mellan de inblandade vara intressant. Att gå utanför Sveriges gränser och undersöka andra 
länders myndigheter och hur de jämför sig mot de svenska mindre kommunerna i den här 
studien hade också kunnat vara av intresse, detta för att se vilka skillnader som finns 
gällandes problem, strategier och påverkande faktorer. Att gå utanför myndigheter och 
undersöka liknande frågor för privatägda företag skulle också kunna vara ett annat framtida 
arbete.  

En annan vinkling på ett framtida arbete hade varit att gå direkt till molntjänsteleverantörer 
och undersöka hur bra möjligheter de kan ge gällandes till exempel leverantörsinlåsningar 
och jämföra dem emellanåt. Alternativt att hitta användare av specifika 
molntjänstleverantörer och göra en kvantitativ enkätstudie för att undersöka hur de 
upplever möjligheter att byta leverantör som en faktor. 

För att utöka den här studien hade kontakt med ytterligare företag ha lett till ett ännu 
bredare och bättre resultat. Inera är ett företag som ägs av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) för att leda verksamhetsutveckling för bland annat kommuner och deras 
digitala tjänster som den här studien hanterar. Att inkludera Inera och exempelvis en 
intervju med dem hade kunnat leda till bättre insikt kring just molntjänster för kommuner. 
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Bilaga A – Validitetshot 

I denna bilaga finns de identifierade hoten mot denna studie från (Wohlin et al., 2012, s. 
104-110) och hur de hanterats.   

Identifierade hot mot slutsatsvaliditet 

Low statistical power – Detta validitetshot innebär att studiens resultat är framtaget av för 
lite underlag och därmed riskerar att skapa ett resultat av lågt värde. I denna studie är detta 
ett relevant hot då antalet personer och kommuner som intervjuas är få till antalet då det är 
en kvalitativ studie. För att motverka detta hot är studien av kvalitativ typ istället för en 
kvantitativ.  

Fishing and the error rate – I studien finns det utrymme för att ”fiska” efter svar som 
förväntas eller ställa frågor till intervjupersonerna på ett sätt som vinklar svaret. Detta kan 
ske medvetet men också omedvetet. För att behandla hotet har frågorna konstruerats på ett 
så neutralt sätt som möjligt där vinklingar undviks i största möjliga mån. Andra personer har 
också fått testa frågorna innan de använts för de riktiga intervjuerna och då också blivit 
ombedda att ha vinkling i åtanke. För att inte omedvetet vinkla frågorna har böcker som till 
exempel (Trost, 2005) lästs för att få idéer kring hur en intervju bör hållas i bästa möjliga 
mån. Hög transparens för arbetet har ständigt eftersträvats.  

Reliability of measures – Detta validitetshot säger att om studien görs igen ska resultatet I 
bästa möjliga mån bli likvärdigt med hur det blev första gången. Det är svårt att uppnå när 
den mänskliga faktorn spelar in då bara olika betoningar i frågorna kan påverka hur personer 
svarar på frågor. I ett försök att motverka att frågorna konstrueras på ett dåligt sätt används 
UTAU2 som checklistor utöver aspekter av forskningsfrågorna och tidigare forskning.  

Reliability of treatment implementation – För detta hot handlar det om hur intervjuerna 
utförs och hur alla intervjupersoner ska hanteras på samma sätt. I denna studie är det 
endast en person som håller i intervjuerna vilket gör det lättare att hålla alla intervjuer på 
samma sätt. Frågorna ställs i samma ordning och liknande begrepp förklaras för 
intervjupersonerna i samma ordning varje gång.  

Random irrelevancies in experimental setting – I syfte att undvika att intervjuerna störs av 
antingen oljud eller andra faktorer får intervjupersonerna själva välja vilken plats de vill 
intervjuas på för att de själva ska påverkas till så liten grad som möjligt.  

Random heterogeneity of subjects – I testgrupper kan de intervjuade ibland skilja sig till stor 
grad genom olika mängder erfarenhet, ålder, kön, yrkesroll med mera. I den här studien har 
varje intervjuperson valts ut genom att kontrollera om de har kunskap om molntjänster 
inom kommunen och samtliga har liknande yrkesroller vilket är ett försök att undvika detta 
validitetshot.  
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Identifierade hot mot intern validitet 

History – Med detta hot menas att resultaten kan påverkas beroende på när en person blir 
intervjuad, till exempel om en intervju sker efter en lång ledighet för en person men inte för 
de andra. Det är svårt att se till att alla de intervjuade intervjuas under liknande 
omständigheter, det som eftersträvas är att hitta en tidpunkt som passar intervjupersonen 
så bra som möjligt. 

Instrumentation – För detta validitetshot syftas det på att utrustningen för att samla in 
resultat kan vara bristfällig och därmed påverka resultatet. I denna studie är frågorna 
konstruerade efter aspekter av forskningsfrågorna, relaterad forskning och UTAUT2 för att 
frågorna ska vara väldefinierade och motverka validitetshotet. 

Diffusion or imitation of treatments – Detta hot innebär att intervjupersonerna har 
möjlighet att kommunicera med varandra mellan intervjuerna och påverka varandras svar 
genom att veta något de normalt sett hade fått reda på under intervjun. Hotet undviks 
genom att de intervjuade i förväg får reda på vilka områden de kommer få frågor om för att 
inte bli ställda mot väggen och därmed spelar det ingen roll om de kommunicerar med 
varandra utanför intervjuerna. De är dessutom från olika kommuner och har ingen 
kännedom om vilka andra som intervjuas. 

Compensatory rivalry – Detta är när någon anser sig behandlas orättvist gentemot de andra 
svarskandidaterna och då vill påverka resultatet åt en riktning som inte speglar det svaret 
personen i normala fall skulle ha gett. För att undvika det här behandlas alla 
intervjupersoner lika gällande vilken information de får och hur intervjuerna hålls. 

Hot mot konstruktionsvaliditet 

Inadequate preoperational explication of constructs – I det här hotet syftas det till att 
studien inte är tillräckligt väl definierad. Det vill säga att förklaringar för bakgrund, metod 
och vad som ska undersökas är undermåliga och därmed kan ge svar som också är 
undermåliga. För att undvika hotet görs tydliga definitioner i samtliga sektioner. 

Mono-method bias – Hotet syftar på att endast ett typ av sätt används för att samla in 
information. I denna studie bör det hotet tas i åtanke, försök att undvika det är genom att 
resultaten huvudsakligen hämtas från kvalitativa intervjuer men har ett visst stöd från 
diarier. Intervjuerna är i sin tur skapade genom att använda två olika checklistor och har 
dessutom till uppgift att besvara tre olika forskningsfrågor. 

Confounding constructs and levels of constructs – Om undersökningen är för komplicerad 
och intervjupersonerna har svårt att förstå den, träder detta hot I kraft. För att undvika detta 
har frågorna gjorts så enkla som möjligt att förstå med ett enkelt språk och begrepp som är 
nödvändiga att förstå under intervjun förklaras innan varje intervju för att alla 
intervjupersoner ska ha den förståelse som krävs. 
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Interaction of different treatments – Ifall en svarskandidat är med i fler undersökningar 
samtidigt kan det påverka personen. Detta kan undvikas genom att fråga om de just nu 
deltar i andra undersökningar samtidigt som den här och i så fall vara medveten om det. 

Hypothesis guessing – De intervjuade personerna kan försöka gissa sig till vad studien har 
för ställd hypotes och anpassa sina svar därefter. I syfte att undvika detta hot är frågorna 
och all kontakt med intervjupersonerna skrivna så neutrala som möjligt utan att ge någon 
vinkling på att studien är ute efter varken positiva eller negativa resultat. 

Evaluation apprehension – En del människor påverkas mer av det faktum att de eller deras 
arbete iakttas vilket leder till att känna sig obekväm och påverkar således svaren. De 
intervjupersoner som ställt upp i studien är alla frivilliga och har fått reda på vad 
undersökningen handlar om vilket är ett försök att undvika detta hot. 

Experimenter expectancies – Författaren till studien kan efter egen vilja vinkla och styra 
både studien och intervjuerna till det som personen själv vill uppnå. För att undvika detta 
hot har hela studien och dess frågeställningar skrivits på ett neutralt sätt och frågorna under 
intervjuerna kommer även de hållas på en neutral nivå och undvika vinklingar. 

Hot mot extern validitet 

Interaction of selection and treatment – Om de som intervjuas är fel målgrupp för studien 
träder detta validitetshot i kraft. Hotet har undvikits genom att enbart intervjua personer 
som är kunniga inom området molntjänster hos kommunerna. 

Interaction of history and treatment – Detta hot appliceras om en stor nyhet skulle 
publiceras gällandes en molntjänstleverantör som kommunerna använder och därmed 
påverka studiens resultat. För att undvika detta hot skulle intervjun med de påverkade 
svarskandidaterna skjutas fram en rimlig tidsplan för att låta nyheten påverka intervjun till 
lägsta möjliga chans utan att det påverkar studiens satta tidsram. Det kommer även påpekas 
i studien att viss påverkan av händelsen kan förekomma.
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Bilaga B – Intervjufrågor 

Frågorna som ställdes under intervjuerna finns skrivna i den här bilagan. Då intervjuerna är 
öppna med semikonstruerade frågor kan intervjuerna ibland gå ifrån frågorna om det 
upplevs ge bättre resultat eller att den intervjuade redan har svarat på en fråga vid ett 
tidigare tillfälle.  

Intervjupersonen visste inte på förhand exakt vilka frågor som skulle ställas utan gavs bara 
en enkel sammanfattning om de olika områdena som frågorna berör. Innan varje intervju 
påbörjades förklarade jag som intervjuare kort om vad examensarbetet handlade om och 
vilka forskningsfrågor jag ämnade att svara på. Jag förtydligade också att jag kommer hålla 
min närvaro så låg som möjligt för att inte störa den som talar och förtydligade alltid att jag 
ändå är intresserad av svaren trots att jag inte kommenterar mycket på dem. Information 
om att personerna kunde skippa frågor eller avbryta intervjun när de ville är också tydligt 
förmedlad. 

Bakgrundsfrågor 

Fråga 1:  
Hur många anställda är ni inom kommunen? 

Fråga 2: 
Hur många anställda är ni inom IT-sektionen på kommunen? 

Fråga 3: 
Känner du till och kan förklara begreppet SaaS (Software as a Service) inom molntjänster? 

Fråga 4:  
Känner du till det nya EU-direktivet ”General Data Protection Regulation”? 

Fråga 5:  
Vad har ni för tjänster inom SaaS idag i kommunen och hur många användare använder 
dem? 

Fråga 6:  
Hur länge har ni använt er av SaaS inom verksamheten? 

Djupare frågor 

Fråga 7: Bland följande faktorer, vilka spelar mest respektive minst roll vid valet av en 
leverantör och varför? (Notering: Dessa faktorer klipptes ut på större papperslappar och 
presenterades för intervjupersonen). 

- Hur väl tjänsten kommer hjälpa er i ert arbete 
- Hur lätt tjänsten förväntas vara att använda 
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- Hur mycket andra (samhälle, chefer, lagar) förväntar sig att ni ska implementera 
tjänsten  

- Hur väl underliggande hårdvara och infrastruktur redan stödjer att tjänsten 
implementeras 

- Personligt intresse/välbefinnande att implementera tjänsten 
- Pris 

Fråga 8: 
Bland de tjänster ni använder, vilka tror ni skulle vara lätta att flytta över till en annan 
leverantör och varför?  

Fråga 9: 
Bland de tjänster ni använder, vilka tror ni skulle vara svåra att flytta över till en annan 
leverantör och varför? 

Fråga 10:  
Om ni skulle byta leverantör av [TJÄNST] idag till ett mer lockande alternativ (t.ex. billigare), 
vilka problem tror ni skulle uppstå för er då med den nuvarande leverantören? 
Följdfråga: Hur skulle ni lösa det problemet? 

Fråga 11: 
Hur lång tid tar det för er att implementera en molntjänst i jämförelse med en lokal tjänst?  
Följdfråga: Hur mycket påverkar den skillnaden i tid? 

Leverantörsinlåsningar 

Fråga 12: 
Hur viktigt är det för er att undvika inlåsning när ni väljer en ny tjänst? 

Fråga 13: 
Hur ser era möjligheter ut att byta till andra leverantörer gällandes era tjänster? 

GDPR 

Fråga 14: 
Vilka problem har ni identifierat för era tjänster gällandes det nya EU-direktivet ”General 
Data Protection Regulation”? 

Fråga 15: 
Hur har ni inom verksamheten tänkt förbereda er inför ”General Data Protection Regulation” 
gällandes molntjänster? 

Organisation 

Fråga 16: 
Vilka lagar och regler finns det ni måste leva upp till angående molntjänsterna för SaaS? 
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Fråga 17: 
Hur ser framtidsvisionen ut hos er angående molntjänster? (t.ex. Styrdokument från 
chefer/politiker) 

Koppling mellan aspekter av forskningsfrågor, frågeställningar och modeller 

 F1 F2 F3 UTAUT2 

Fråga 7 X X X X 

Fråga 8 X  X X 

Fråga 9 X  X X 

Fråga 10 X X  X 

Fråga 11   X X 

Fråga 12  X X  

Fråga 13 X X   

Fråga 14 X    

Fråga 15  X   

Fråga 16 X  X X 

Fråga 17 X X X X 

Tabell 8. Koppling mellan intervjufrågor, frågeställningar och modeller. 

I tabell 8 finns kopplingen mellan aspekter av forskningsfrågor, frågeställningar och UTAUT2. 
Frågorna 1-6 är bakgrundsfrågor som är till för att låta intervjupersonen bli bekväm i 
situationen och för att verifiera att de faktiskt använder molntjänster inom kommunen och 
är bekant med olika begrepp som används i intervjun. 

Fråga 7 är en fråga som är helt utformad efter UTAUT2 och dess faktorer. Frågan är skapad 
för att ge den intervjuade en idé om vilken typ av faktorer som kan tänkas påverka dem och 
låta dem tänka själva kring om det finns andra faktorer utöver de som är ställda i frågan. 

Fråga 8-10 är mer generella frågor om problem och strategier kommunerna har, i dessa svar 
identifieras också många faktorer. Dessa frågor är till för att fånga upp sådant som 
kommunerna själva anser viktigt inom forskningsfrågorna. 
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Fråga 11 hanterar hur tidsaspekten påverkar kommunen vid implementation av 
molntjänster. Tidsaspekten kommer från den modifierade versionen av UTAUT2 som 
används i denna studie.  

Fråga 12-15 handlar om leverantörsinlåsningar och GDPR, dessa rör enbart 
forskningsfrågorna och är inte framtagna med hjälp av modellen. Leverantörsinlåsningar tas 
upp på grund av tidigare relaterad forskning som också nämnt inlåsningarna som ett 
problem inom molntjänster. GDPR tas upp då det är aktuellt just nu för att se hur det 
påverkar kommunerna vid deras val av molntjänster.  

Fråga 16 tar upp om det finns några specifika lagar eller andra regler som kommunerna styrs 
av vilket berörs av UTAUT2 och F1 och F3. 

Fråga 17 handlar om framtidsvisionen hos kommunen, det är en fråga som tar upp alla 
aspekter beroendes på hur framtiden ser ut hos kommunen och berör således alla 
forskningsfrågor och tar upp aspekter som UTAUT2 berör. 
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Bilaga C – Intervju med kommun A 

I denna bilaga följer transkribering av intervjun med kommun A. Frågorna i dess ursprungliga 
form finns att läsa i Bilaga B. När intervjupersonen pratar skrivs det med kursiv text, när jag 
pratar skrivs det i vanlig text. 

Då är intervjun igång med kommunen. Min första fråga är: Hur många anställda är ni inom 
kommunen? 
 
Vi brukar säga att vi är 4500 anställda. Det går att räkna på lite olika sätt men 4500.  
 
Och inom IT-sektionen, hur många är ni anställda här? 
 
Ja, avdelningen för IT och verksamhetsutveckling då, där är vi 54 anställda. 
 
Vad har ni för tjänster inom SaaS idag, inom kommunen? 
 
Huvuddelen av de tjänster som nyttjas är inhouse och hostade hos oss av oss. Men en allt 
större del är så kallade molntjänster och är t.ex. delar av Office 365 som vi talade om 
tidigare. Men det kan vara enskilda verksamhetssystem också som levereras på det sättet. 
 
Har du några exempel på några sådana verksamhetssystem? 
 
Vi har ett system för molnstyrning. Och ett för verksamhetsuppföljning som heter Stratsys, 
leverantören heter alltså Stratsys. Det är ganska stort på kommunmarknaden i Sverige och är 
en ren molntjänst. Vi har också vår E-tjänsteplattform där det händer väldigt mycket just nu 
som också är en molntjänst. 
 
Bland de tjänster du nämnt nu, hur många användare skulle du säga att de har inom 
kommunen ungefär? 
 
Stratsys har varit väldigt vikt åt chefer och verksamhetsutvecklare, kanske 250 personer. 
Men vi har gjort en åtgärd nu så att det är tillgänglig för faktiskt samtliga medarbetare. Men 
det är bara tillgängligt för dem, samtliga medarbetare går inte in där. 
 
Men det finns där? 
 
Ja, de har möjlighet. Och det är en relativt ny åtgärd. 
 
Okej. Hur länge har ni använt er av SaaS-tjänster inom verksamheten? Då tänker jag 
framförallt de här som har hyrts in från en extern leverantör. 
 
Vi har ju otroligt många system. Det handlar om flera hundratals system och jag skulle nog 
vilja påstå att det alltid har funnits molntjänster eller liknande externt hostade tjänster som 
vi har nyttjat. Sen har det varit en marginell del och nu är vi inne i ett läge där det växer och 
blir allt fler. Vissa system erbjuds endast på det sättet, för andra är det ett val man kan göra. 
Så helt nytt är det inte. 
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Precis, det har funnits med länge så att säga.  
 
Ja. 
 
Då var vi klara med bakgrundsfrågorna. Jag har nu lite mer djupgående frågor hädanefter. Då 
är min nästa fråga: Vilken spelar mest roll respektive minst roll vid valet av leverantör, och 
varför? Jag lägger fram dessa på bordet utan någon ordning. Ta lite tid och läs på dessa nu. 
 
Kan du upprepa frågan igen? 
 
Ja. Bland dessa följande faktorer, vilka spelar mest roll respektive minst roll vid valet av en ny 
molntjänstleverantör? Då rör det sig om när man står och väger mellan två stycken 
egentligen. 
 
Jag förstår. Jag vill ändå bara säga att det viktigaste, största och vanligaste valet vi gör idag 
är huruvida det ska vara en molntjänst eller inte. Den frågan dyker upp väldigt ofta. Mycket 
oftare än den om vilken molntjänstleverantör det ska vara. Många gånger finns det bara en 
att välja på. 
 
Vad är det som gör att ni står och väger mellan en lokal lösning eller en molntjänst? Vad 
väger över till molntjänsten i det fallet? 
 
Det är lite olika saker. Naturligtvis kan det vara så att det bara erbjuds på det sättet. Tar vi 
t.ex. Microsoft Office 365 är det jättetydligt att produkt och tjänsteutvecklingen går mycket 
snabbare i molnvarianten så vill vi ha de senaste funktionerna får vi välja molnvarianten. Det 
gäller nog faktiskt för fler leverantörer och även leverantörer av verksamhetssystem, att de 
kan snabbare leverera nya funktioner om det är en molntjänst. Det är väl det egentligen. Jag 
kan säga vad det inte är. Vi har en väldigt stabil drift själva, kompetent personal, bra 
anläggning så det är inte ett argument för att lägga ut. Det som också talar emot om du vill 
veta det? 
 
Ja, jättegärna. 
 
Det är ju säkerhetsmässigt. Då har vi en mer kontrollerad miljö inhouse när vi hostar det 
själva. 
 
Ja det är ju ofta säkerheten som är ett argument för det. 
 
Ja och det beror mycket på att kommunen kanske inte klassat sin information och då blir det 
svårt att lägga ut någonting utan lättare att hålla det inhouse. Sen, det som skulle tala för en 
molntjänst kan ju vara att man kan få draghjälp av andra kunder på ett annat sätt som 
påverkar leverantören. Som kan leda till ett samarbete med andra kommuner eller andra 
organisationer vilket kan underlättas via en molntjänst. Där det kan vara svårare att vi ska 
hålla på och federera och släppa in andra organisationer hos oss. Det kan vara en fördel med 
molntjänster. 
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Jättebra. Finns det några faktorer här [på bordet] som direkt kan se, om vi låtsas att vi har 
ett scenario där vi har två molntjänster. 
 
Ja precis, vad som skulle vara viktigast då.  
 
Ja precis, och minst viktigast också. Det blir ju ganska svartvitt med dessa faktorer, men det 
är också meningen. 
 
Sådär, det som ligger här längst ifrån mig är det som är viktigast vid valet mellan två eller 
flera molntjänstleverantörer.  
 
[ 
- Hur väl underliggande hårdvara och infrastruktur redan stödjer att tjänsten implementeras 
- Hur lätt tjänsten förväntas vara att använda efter implementering 
- Hur väl tjänsten kommer hjälpa er i ert arbete 
- Pris för tjänsten 
- Hur mycket andra (samhälle, chefer, lagar) förväntar sig att ni ska implementera tjänsten 
- Personligt intresse/välbefinnande att implementera tjänsten 
] 
 
Då har vi nästa fråga här. Bland de tjänster ni använder idag, vilka tror ni skulle vara svåra att 
flytta över till en annan leverantör och varför? 
 
Av molntjänsterna då? 
 
Ja precis. 
 
Det är svårt att byta leverantör, det är det alltid. Enklast är att börja med Microsoft och de 
molntjänsterna. Där är vi ju väldigt involverade, djupt beroende av de tjänsterna och där 
hänger de molntjänster vi köper ihop med de hostade tjänster vi har själva från Microsoft. 
Det är nog det största jag kan tänka mig, det är ungefär som att byta IT-plattform helt.  
 
Ja men precis. Är det för att det är svårt att föra över filer från den leverantören till en annan 
eller något annat specifikt som gör det svårt att byta från just Microsoft? 
 
Det är för att det är så genomgripande. Från våra kärnprocesser till hur IT-
arbetsplatstjänsterna fungerar för alla medarbetare. Allt det kommer att påverkas vid ett 
sånt byte. Även om det finns alternativ så skulle det påverka oss väldigt mycket med ett sånt 
byte, både som IT-avdelning och varje medarbetare. 
 
Om vi vänder på det, finns det några tjänster ni tror skulle vara lättare att flytta över istället? 
 
Mellan två leverantörer? 
 
Ja precis, till en annan leverantör när ni märker att den har något de andra inte har och 
därför vill ni byta. 
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Det vet jag inte riktigt. Jag har inget bra svar på det. 
 
Det är svårt då alltså för de flesta tjänsterna. Om vi står inför det scenariot att ni skulle 
behöva byta från Microsoft Office 365, hur skulle ni lösa det problemet idag inom 
organisationen?  
 
Om det ändå ska göras har vi ju "best practice"-processer som är implementerade för hur vi 
rullar ut nya tjänster och rullar av gamla, så det tror jag vi vet angreppsättet för att göra. Det 
är väl i sig inte något konstigt, även om det just i det fallet med Microsoft skulle innebära 
otroligt mycket arbete. 
 
Mmm, det handlar väl mest om arbetskraft och tid. 
 
Jo, och givetvis måste vi känna oss säkra på att det finns motsvarande funktionalitet. Men 
sen att byta ett verksamhetssystem är det väl inte konstigare att byta ett verksamhetssystem 
som är hostat hos oss. 
 
Är det verksamhetssystem som t.ex. Stratsys som du nämnde här tidigare? 
 
Ja.  
 
Jag har två frågor om leverantörslåsningar här också. Den första frågan är: Hur viktigt är det 
för er att undvika en inlåsning när ni väljer en ny tjänst? 
 
Frågan är nog lite viktigare än hur vi har hanterat den. Det är svårt för om vi vill få ut 100% 
av den nya tjänsten behöver man kanske gå all-in och då blir det lätt att man låser sig fast. Vi 
får ju förlita oss på, eller trycka på det här med öppna gränssnitt, det är det vi kan göra. 
Erfarenheten är att man låser sig väldigt hårt för olika tjänster. Det ofta inte på tekniska 
orsaker utan på användare som är arbetar in ett arbetssätt som är svårt och jobbigt att 
förändra.  
 
Så du skulle mer säga att det är användare som sätter käppar i hjulet än vad det tekniska 
oftast gör? 
 
Ja, jag vill kanske inte uttrycka det som att det behöver vara användarna men det är 
användarnas arbetssätt som cementeras och sen är svåra att bryta upp. Och varje sån tjänst 
implicerar ett speciellt arbetssätt.  
 
Okej. Vi har redan rört lite vid det, men hur ser era möjligheter ut för att byta till andra 
leverantörer för övriga tjänster som vi inte pratat om i tidigare frågor? 
 
Oftast ser ju kommunmarknaden ut som så att det är några få stora leverantörer. I praktiken 
är det mellan dem man kan välja, i många fall är det så. 
 
Och då finns det bara en leverantör man kan välja i de flesta fall som du nämnde här? 
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Ja, eller, oftast finns det några få stora och de är möjliga att välja mellan. Men de skiljer sig 
kanske inte så mycket åt och valmöjligheterna är inte så stora många gånger. Man har 
kanske 2 till 3 olika att välja på. 
 
Ser du att utvecklingen verkar gå åt att det finns mer att välja på? Om man kollar på de 
senaste åren? 

Ja kanske ändå, sakta, att det skulle vara så. Kommunbranschen ändå sakta närmar sig 
resten av IT-branschen när det gäller leverantörer av IT-system. Det är en känsla jag har, De 
som dominerar nu har dominerat i ett par decennier. 
 
Okej, de håller ett riktig järngrepp om marknaden då? 
 
Ja, och kommuner är speciella organisationer som ställer speciella krav.  
 
Jag tänker på de här kraven, vad är det för krav du tänker på då? 
 
Kommunerna är ju speciella skapelser och organisationer som är väldigt decentraliserad med 
flera myndigheter och nämnder som är myndigheter i sig. Man sysslar med allt möjligt. Vård, 
skola, barnomsorg, man sköter gator, parker, grönområden, man har kultur- och 
fritidsverksamhet, man har anläggningar för kultur och fritid, man planerar samhället, man 
gör planer, man ger bygglov, man sysslar med arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning. 
Det blir väldigt heterogent och det skapar en speciell organisation. Sen har man 
kommunallagen som ger lite förutsättningar för det här. Sen har man en liten speciell 
redovisning när det kommer till ekonomi som gör att man behöver speciella system. Man har 
speciella avtal med sin personal som gör att det krävs speciella system och det är svårt att 
bryta sig in på den marknaden. Det är det bästa svaret jag kan ge. 
 
Jättebra. Jag har två frågor om GDPR här också, så vi lämnar leverantörsinlåsningarna. Vilka 
problem har ni identifierat för era tjänster gällande det nya EU-direktivet GDPR? 
 
Alltså, vi är nog inte riktigt klara med det än. Vi håller fortfarande på att skaffa oss en bra 
bild av GDPR innebär för oss. Det pågår också ett nationellt arbete i Sverige som ska lämna 
en rapport här innan sommaren, där olika myndigheter med staten i spetsen ska komma 
fram till att - för svenska organisationer och kommuner innebär GDPR det här - Men våran 
bild är att vi ska bygga vidare på det vi har gjort när det gäller dataskyddsförordningen. 
Alltså, att GDPR ändå till största del är i samma anda men att det skärps upp. Den analysen 
har vi gjort. 
 
Har ni varit och rört något vid det här med att användare ska kunna ta bort spår av sig 
själva? I system och sådant, att data lagrad om dem ska kunna tas bort om det begärs? 
 
Inte mer än att vi behöver ha ännu bättre koll på vilka personuppgifter vi har. Men inte hur vi 
ska agera, vilka förändringar vi ska vidta, så långt har vi inte kommit. 
 
Ja precis. Och det var väl där min nästa fråga landade, hur ni inom verksamheten tänkt 
förbereda er inför GDPR? 



6 
 

 
Vi behöver samla samtliga verksamheter i kommunen, samtliga sektorer, för att lägga upp 
arbetet då olika sektorer påverkas olika av GDPR. Vi kommer forma något form av projekt för 
att få organisationen och vår verksamhet kompatibel med den nya GDPR. Vi har också planer 
på att göra detta i samarbete med övriga kommuner i området. 
 
Jättebra. Angående just SaaS, vilka lagar och regler finns det som ni måste leva upp till? Om 
det finns något speciellt utmärkande som styr. 
 
PuL är viktig, absolut. Det som är besvärligast är ju personuppgifter och känsliga 
personuppgifter och hanteringen av dem. Både vem som hanterar dem och var de hanteras 
rent geografiskt.  
 
Ja precis, det är ju en stor faktor när det gäller molntjänster. 
 
Det är sånt vi måste ta hänsyn till. 
 
Ja. Och slutligen, hur ser framtidsvisionen ut hos er angående molntjänster? 
 
Vi har ju inte målat upp någon vision på det sättet, men jag kan säga att det känns helt 
naturligt att det sker en förflyttning till molnet. I.o.m. vi är den organisation vi är kommer vi 
leva i ett hybridläge väldigt länge. Det vi har i egen drift, producerar egna tjänster och där vi 
nyttjar molntjänster som måste integrera med varandra, annars fungerar inte IT-miljön. I ett 
sånt läge kommer vi att leva länge.  
 
Men ni ser ändå att en del tjänster kommer att sakta men säkert flyttas över till molnet? 
 
Ja och den förflyttningen sker redan. Det har skett en ökning och den kommer att fortsätta 
ske. Den kommer säkerligen ske i högre takt, men vi kanske är i ett läge nu där vi har någon 
slags 90/10 (90% inhouse, resten i molnet) så det är mycket kvar. 
 
Jo verkligen, men du ser ändå att utvecklingen går åt det hållet. 
 
Ja absolut, det gör det tveklöst. 
 
Jamen jättebra. Då tackar jag för intervjun och avslutar härmed inspelningen. 
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Bilaga D – Intervju med kommun B 

I denna bilaga följer transkribering av intervjun med kommun B. Frågorna i dess ursprungliga 
form finns att läsa i Bilaga B. När intervjupersonen pratar skrivs det med kursiv text, när jag 
pratar skrivs det i vanlig text. 

Då startar intervjun med kommunen och min första fråga är: Hur många anställda är ni inom 
kommunen? 
 
800. 
 
Och hur många av dem är anställda på IT-sektionen här på kommunen? 
 
2. 
 
Vad har ni för tjänster inom SaaS idag i kommunen och hur många användare ungefär har de 
här tjänsterna? 
 
Vi har våra personalsystem som är en molntjänst som heter Personec. Det används av 
samtliga anställda i kommunen, så alla 800 använder det via självservice. Jag tror inte vi har 
så många fler molntjänster än personalsystemet för tillfället. Det mesta driftar vi själv 
änsålänge. 
 
Okej. Hur länge har ni använt er av Personec här då? 
 
Personec har vi haft sedan 2012.  
 
Och det är som sagt den enda molntjänsten ni hyr in här på kommunen? 
 
Ja, eller vi har ju växeln som också är en molntjänst. Vi köper kommunikation som en tjänst, 
så det ligger egentligen inte här heller. 
 
Så då har ni en molntjänst inom växeln också? 
 
Ja. Den har väl egentligen inget namn, men växelsystemet kan vi säga. Sedan har vi säkert 
flera mindre system men dessa är inte så välkända för mig vilka det är just nu. 
 
Då går vi in på lite djupare frågor. Här har jag några papperslappar jag lägger upp framför 
dig. Detta är olika faktorer som kan tänka att påverka vid valet av en ny 
molntjänstleverantör. Du kan ta lite tid på dig att läsa igenom dessa så ställer jag frågan efter 
det. 
 
Mmm. 
 
Då är alltså frågan: Bland följande faktorer, vilka spelar mest roll respektive minst roll vid 
valet av en leverantör och varför? 
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Om vi ska välja molntjänst och vilka som spelar mest roll? 
 
Precis. Är det svårt att rangordna dem är det okej om du pratar lite kring varje faktor också. 
 
Anledningen till att vi väljer en molntjänst, var från början att vi inte var tillräckligt starka 
själva för att kunna drifta det. Då har vi gått åt det hållet. Sen är alltid priset dyrare för en 
molntjänst för oss gentemot att drifta det själv. Men jag vet inte om jag hittar någon som 
riktigt passar in på det riktigt. Det är alltid lättare att implementera en molntjänst för det 
kräver inte så mycket installation här men priset är som sagt alltid dyrare. I gengäld 
förväntar man sig att problemen ligger någon annanstans när det går ner så det kanske inte 
går ner lika ofta som när det ligger här då vi är så få. Den här lappen förstår jag inte riktigt? 
[Hur mycket andra (samhälle, chefer, lagar) förväntar sig att ni ska implementera tjänsten] 
 
Det är väl mer om t.ex. chefer säger att nu har vi fått påtryck uppifrån att vi ska minsann ha 
Office 365 för att vi ska kunna säga att vi har det inom kommunen. 
 
Okej, nää det är väl mer den chefen som köper tjänsterna som bestämmer lite vad han vill 
ha. Utifrån bekvämlighet och driftsäkerhet. Nu är det väldigt säkert när det driftas här, men 
just i fallet med Personec, vilket är rätt många år sedan, så litade de inte riktigt på IT-
enheten och att vi skulle kunna leverera det här som de förväntade sig. [Börjar läsa på 
lappen: "Hur väl underliggande hårdvara och infrastruktur redan stödjer att tjänsten 
implementeras"] 
 
Mmm. Där är väl tanken att hur lätt det är att implementera tjänsten över huvud taget. 
 
Mmm, för några år sedan igen så var vi inte standardiserade här i kommunen utan hade 
väldigt många olika operativsystem. Vi hade servrar som skiljde sig i modell, både servrar 
som körde 2003, 2007, 2012 vilket ställde till det. Nu använder vi bara en sort utav allt vilket 
underlättar, men inte på den tiden. [Börjar läsa på lappen: "Hur väl tjänsten kommer hälpa 
er i ert arbete"]. Det är ju ett motiv till att välja det. [Börjar läsa på lappen: "Personligt 
intresse/välbefinnande att implementera tjänsten"]. Vi på IT-enheten tycker alltid det är 
skönt om man väljer en molntjänst, för då slipper vi rätt mycket av bekymren även om det är 
dyrare. 
 
Så den faktorn finns ändå med där med personligt välbefinnande? 
 
Jag skulle ju aldrig propsa på det utifrån eget välbefinnande att man ska välja en molntjänst, 
men jag kan tycka att personligen är rätt skönt. 
 
Jamen precis, det finns kanske underliggande där. 
 
Jo precis, men jag skulle aldrig säga det. 
 
Nää men precis, men det är helt okej det. *Skratt* 
 
Haha, ja. *skratt*. Men det blir ju ett mindre system att ta hand om. Just nu samverkar vi 
med två andra grannkommuner, så vi har outsourcat hela vår infrastruktur till en av de 
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grannkommunerna. Så vill man ha ett system driftat här innebär det inte längre något 
bekymmer för min del. Jag skickar det bara till den kommunen och säger att jag skulle vilja 
ha det här driftat i våra befintliga servrar så plockar de in det.  
 
Så det är ni som tar besluten men de sköter driften? 
 
Ja, jag beställer det. Jag är mer som en beställare just nu. 
 
Om du skulle göra ett försök att lägga dessa faktorer i någon form av rangordning så kan jag 
ta en bild på det sen om det är okej. 
 
[Intervjupersonen sorterar lapparna med lite tids funderande och kommer fram till följande 
ordning: 
- Hur väl tjänsten kommer hjälpa er i ert arbete 
- Hur mycket andra (samhälle, chefer, lagar) förväntar sig att ni ska implementera tjänsten 
- Pris för tjänsten 
- Hur väl underliggande hårdvara och infrastruktur redan stödjer att tjänsten implementeras 
- Hur lätt tjänsten förväntas vara att använda efter implementering 
- Personligt intresse/välbefinnande att implementera tjänsten 
] 
 
Då går vi vidare till nästa fråga här. Bland de tjänsterna ni använder som då är Personec där, 
hur lätt tror du den skulle vara att flytta över till en annan leverantör? 
 
 
Det går nog inte. Vi äger ju informationen i Personec men vi äger ju inte Personec i sig. Det är 
ju ett verksamhetssystem som vi hyr under en viss tid. Jag har inte läst avtalet men det är ju 
informationen som bara ska vara att flytta över när vi vill avsluta avtalet och gå över till en 
annan. Det utgår jag ifrån. 
 
Precis. Men ni misstänker ändå att det är ganska svårt att flytta över? 
 
Ja det blir nog inte lätt. 
 
Men informationen har ni tillgång till? 
 
Ja den är våran. Vi äger informationen, sen hyr vi systemet där det finns. 
 
Så om ni hittar en leverantör som levererar ett bättre pris t.ex. så kanske ni skulle kunna 
flytta över det? 
 
Ja vid nästa upphandling måste man se över det om det är värt att ligga kvar där om man 
kan komma ner i pris. Jag tror att de betalar mer än en halv miljon per år bara för att ha det 
här som en molntjänst. Skulle de ha det här skulle de nog komma ner till ungefär hälften i 
alla fall.  
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Sedan var min nästa fråga vilka tjänster ni skulle anse vara lite svårare att flytta över till en 
molntjänst. Men eftersom ni bara har en kanske det blir lite svårt att svara något annat på 
den. 
 
Jag kan tänka mig att... hmmm... Ja just det! Nu kom jag på en till. Procapita är också en 
molntjänst, skolans läroplattform. Hmmm... Nu glömde jag visst bort frågan. 
 
Jo, vilka tjänster ni tror skulle vara svåra att flytta över till en annan leverantör? Och 
Respektive lätta då, vi kan bolla fram och tillbaks mellan dessa. 
 
Känsliga tjänster skulle vara vård- och omsorgssystemen. Alla system som hanterar någon 
form av känsliga personuppgifter är svårare att hantera.  
 
Är det p.g.a. tekniska bekymmer eller? 
 
Nej, det är p.g.a. innehållet. Alla system som innehåller något sånt är svårare att flytta. Man 
får vara mer noggrann när man skriver avtal åtminstone, att man får ha med sig allt det här 
med t.ex. GDPR och allt detta. 
 
Så det är egentligen den känsliga biten med avtal som styr som gör det svårt att byta 
leverantör. 
 
Ja, annars tekniskt sett tror jag inte direkt några system är svåra att flytta över. Jag har 
aldrig stött på att något är svårare än något annat. Alla har ju sina svårigheter såklart. 
 
Så det gäller att hitta rätt leverantör som kan ge rätt avtal för det man har helt enkelt? 
 
Ja. Och de flesta leverantörerna har bra koll på vad en kommun kräver så det brukar aldrig 
bli någon diskussion. Nu vet jag inte hur det blir med nya GDPR om alla leverantörer har koll 
på det, där är jag mer osäker. Men gällandes PuL har det aldrig varit några problem. 
 
Vad skulle ni ha för strategi vid ett eventuellt byte av t.ex. Prokapita?  
 
Om vi skulle byta system?  
 
Ja. 
 
Vi gör en upphandling, skriver upp vilka krav och behov vi har och sen får leverantören svara 
på det. Sedan har vi en skyldighet att gå på det som är billigast så då får vi skriva i 
förfrågsunderlaget att vi har frågor som vi kan vikta mot varandra. Att om man kan spara på 
en viss sak på ett visst ställe i funktionsunderlaget så läggs en summa på priset. 
 
Så på det sättet kan ni ändå välja leverantör ändå trots att det inte är det billigaste? 
 
Ja då kan vi välja leverantör om vi gör rätt frågeunderlag. Så strategin är väl att ta in och 
göra en omvärldsbevakning och skriva ett väldigt bra förfrågningsunderlag där vi fångar upp 
alla frågor och viktar dem. Sen har vi ingen strategi mot att vi måste gå mot just 
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molntjänster, men är det ett bra erbjudande som erbjuder en molntjänst så kan vi väl visst ta 
det. Men vi har ingen övergripande strategi att vi måste gå mot molntjänster. 
 
Det handlar väl mer om att se om det finns fördelar hos just molntjänster? 
 
Ja exakt, då kan vi gå dit. Det avgörs ju av verksamhetschefen i slutändan. Om de vill betala 
mer för det eller lägga det här och betala mindre för det. Men som sagt, just nu hanterar vi 
det mesta här. Det finns ingen strävan mot molntjänster så sett. 
 
Okej. Vi kollar lite på frågor om leverantörsinlåsningar här också. Hur viktigt är det för er att 
undvika en inlåsning när ni väljer en ny tjänst? Och med inlåsning tänker vi då på hur lätt det 
är att byta leverantör igen vid ett senare skede. 
 
Avtalen brukar ju vara ca 4-5 år. Riktigt stora system vill man gärna ha på lite längre sikt. 
I.o.m. att vi måste upphandla det regelbundet blir det inte så mycket inlåsning, jag försöker 
säga till dem som köper till moduler att köp inte till er för mycket nu då det blir svårt att byta 
system senare.  
 
Så det finns ändå med när ni gör upphandlingarna? 
 
Ja, jag tänker ju så, att de får tänka sig för. För ju fler moduler man köper till och ju mer 
ingrottad man blir med leverantören desto svårare blir det sen när man ska lämna dem. Förr 
eller senare ska man ju göra det. Jag tror inte generellt det finns i skallen på folk utan de tar 
det som är och går vidare, utan det är mer vi på IT som tänker så att man ska vara lite 
försiktig. 
 
Ja precis. Och det är ju ett bra tankesätt att ha med sig. 
 
Ja vi har ju ett system som heter DNA som vi haft sen 2000 som inte varit upphandlat sen 
dess och det är ju lite för länge kan jag tycka.  
 
Vi tar någon fråga om GDPR här också. Vilka problem har ni identifierat för era tjänster 
gällandes det nya EU-direktivet GDPR? 
 
Oj, massor.  
 
Kan du nämna några som exempel? 
 
Ja, ett problem är att vi inte vet vem som sitter på alla register med våra personuppgifter och 
vad de innehåller. Vi har inga rutiner för om det skulle hända något och att då kunna 
rapportera inom 72-timmar. Vi behöver skriva nya rutiner, policies och samtyckesregler för 
samtliga system. Det är väl de tre. Det börjar nog med att vi måste inventera vad vi har. Det 
är mycket arbete med det. 
 
Ja. Och hur har ni inom verksamheten tänkt förbereda inför GDPR gällandes just 
molntjänsterna? 
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Vi har en 13-punktslista vi tänkt gå igenom. Vi ska se om jag hittar den här någonstans som 
vi har fått av SKL en gång i tiden. [Lite tid går åt till att leta upp dokumentet]. De här 
punkterna ska vi gå igenom nu då framåt. Det är information till verksamheterna, vad som 
kommer hända om ungefär ett år. Projektledare och projektorganisation, vi ska göra en 
inventering, vi ska kolla över hur vi använder missbruksregeln. Vi ska informera hur 
personuppgifter tas hand om. Den sjätte punkten är att vi ska tillmötesgå och gå igenom 
rättigheter, få tillgång och hantera uppgifter. Man kan ta bort användare eller registrerade. 
Vi ska undersöka med vilket rättighetsstöd vi behandlar uppgifter samt dokumentera det. Vi 
ska fixa samtycket, nya rutiner för det här. Vi ska kolla hur vi hanterar personuppgifter för 
barn, vi ska göra det tydligt hur vi hanterar incidenter. Vi ska gå igenom vilka risker vi har 
med vår behandling och vi ska gå igenom samtliga IT-system och se hur skyddet mot 
personuppgifter och slutligen gå igenom ett dataskyddsombud. Det är väl de punkter vi ska 
gå igenom till Maj 2018. Och vi ligger redan göra. 
 
Det är mycket att göra där då. 
 
Ja det är massor att göra. Vi har börjat informera verksamheten men vi har inte utsett någon 
projektledare ännu. Jag är väl kontaktperson än så länge för detta men jag har ingen som 
ska utföra jobbet ännu, tyvärr. 
 
Då har ni lite att göra. 
 
Ja vi har en plan i alla fall. 
 
Ja det var väl den biten jag var intresserad av att höra mer om. En fråga om organisationen: 
Vilka lagar och regler finns det som ni leva upp till angående just SaaS-tjänster som ni 
använder? 
 
Oj, jadu... finns det några sådana speciella? 
 
Jag tänkte om det finns något för er som ni identifierat? 
 
Nää, köper vi en molntjänst är det våra system så det är samma lagar och regler som för det 
vi driftar själva helt enkelt. Så jag vet inte om det är några speciella som gäller för 
molntjänster, det kanske du vet mer om? 
 
Nej det tror jag inte, det är väl egentligen PuL och efterföljande GDPR som är störst. 
 
Det är väl det enda jag kan tänka mig. Sen har väl olika verksamheter olika krav på sig, 
hemvården och hemtjänsten ska ju leva upp till SoL och HSL, det vet du vad det är väl? 
 
Jag har nog inte riktigt koll på dem. 
 
SoL är Socialtjänstlagen och HSL är Hälso- och sjukvårdslagen. Där står det mer om hur man 
ska hantera information. De har också PDL, patientdatalagen. Så det gör dem lite speciella. 
Jag vet inte om det finns något liknande för skola, för kommunen finns inget speciellt skrivet, 
det är väl GDPR i så fall. 
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Så det är lite vilken sektion man rör sig i som bestämmer? 
 
Ja, så det handlar väl mer om hur man hanterar personuppgifter. Inget som styr tekniken på 
något sätt. Den tekniken vi har ska ju leva upp till de mjuka lagarna. 
 
Jättebra. En fråga om hur framtidsvisionen ser ut hos er angående molntjänster inom 
kommunen? 
 
Vi har ju ingen strategi för det, utan det blir från system till system som avgör hur vi ska 
tänka. Jag trycker inte på för att vi ska ha molntjänster. Vi kommer gå mot Office 365 i nästa 
avtal med Microsoft som vi ska skriva nästa år.  
 
Då blir det en stor aktör som kommer in på eran Molntjänstefront då. 
 
Ja det blir ju det. Men det gör vi endast av den anledningen att användarlicenserna blir 
billigare. Idag köper vi hela fullicenser till varje användare och det blir dyrt när vi har många 
användare så det ska vi gå över till. Sen om det är sämre eller bättre det vet jag inte men. 
 
Det återstår att se då. 
 
Ja, men det blir billigare i alla fall och alla kan få ett användarkonto.  
 
Så i nuläget är det Office 365 som står på tur. 
 
Ja om vi ska kolla på molntjänster så är det det som ska komma nästa år. Annars så strävar 
vi inte efter det på något sätt. I och för sig var jag på ett möte igår om att vård och omsorg 
skulle ta in ett system för att hantera digitala signeringar, signera läkemedelslistor som 
skulle vara en molntjänst. Där skulle priset bli dyrare t.o.m. om vi hade det här. Bara för att 
det företaget som levererade just det här systemet ville ha kontroll över det själva, då hade 
de lagt ett högre pris för att ha det på plats vilket inte gav oss så mycket att välja på. 
 
Ja då blir det ju ytterligare en molntjänst som kommer in. 
 
Ja, jag tackar ju för det, då slipper jag ju tänka på det. Det enda jag behöver göra är att 
leverera ut en webbgenväg till systemet. Men det är ju bekymmersfritt. 
 
Det var väl de frågorna jag hade, känner du utifrån de tre forskningsfrågor [problem, 
strategier och faktorer] jag nämnde innan intervjun att jag missade något med mina frågor? 
 
Nej jag tror att du fångade alltihop. Det är inte så himla mycket egentligen utan det avgörs 
från system till system. Oftast brukar det landa någonstans med priset. 
 
Det blir oftast priset som avgör i slutändan alltså? 
 
Ja det är det som avgör för oss. För oss är det priset och funktionerna som avgör. Oftast är 
det tyvärr priset som går före funktion. Sen har vi en tendens att köpa mer än vad vi 
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verkligen behöver, tyvärr. Massa funktioner som aldrig kommer att användas men som bra 
lyxgrejer. Som folk inte kommer att förstå sig på eller inte ha tid för. Det försöker vi också 
vara på om att inte köpa in för mycket utan att köpa till det i efterhand istället. 
 
Precis som med leverantörsinlåsningarna att man försöker dra ner på funktionerna? 
 
Precis. Vi strävar ju också här efter, eftersom vi samverkar gällande infrastruktur med 
grannkommunen, att samverka kring inköp av verksamhetssystem. Då kommer det 
förmodligen bli ännu mindre molntjänster eftersom vi har en sån fin datahall i 
grannkommunen. Där finns det 50 personer på IT-enheten. 
 
Som servar det hela åt er då? 
 
Ja, som hjälper oss med det. Vi köper tjänsten och de levererar det. Det blir smidigt för oss. 
 
Det är ju jättebra att kunna samarbeta så över kommungränserna. Jag tänkte på det också, 
att de gångerna ni har valt molntjänster. Hur lång tid brukar det ta gentemot fixa upp en 
egen lokal tjänst här under lokal drift? 
 
Det tar betydligt längre tid en lokal drift. Oftast när vi körde en molntjänst handlade det om 
att vissa personer ska ha en webbklient och användarna som jag bara ska ha en 
webbgenväg. Det ska till en viss installation på vissa personers burkar men för oss och de 
flesta andra är det bara en genväg man går in på.  
 
Men det kanske också påverkar lite vid valet av lokal drift eller en molntjänst, just tiden det 
tar att sätta igång det hela? 
 
Det kan det göra, absolut. Oftast tar det väldigt lång tid från dess att man beslutar att man 
ska ha ett visst system tills dess att man verkligen har det på plats inom kommunen. Det kan 
ta uppåt två år. 
 
Oj, det är väldigt lång tid. 
 
Jo, från idé till verklighet. Det ska ju först verkas fram i respektive ledningsgrupp om man ska 
ha ett, sen ska det omvärldsbevakas, leverantörer ska kontaktas, man ska ansöka efter 
pengar, man ska dra allt för politiken, man ska tillsätta en projektgrupp, projektledare. Bara 
själva processen för att få pengar tar närmare sju-åtta månader. 
 
Mmm, det är så långa tider vi pratar om alltså. 
 
Det är jättelånga ledtider på att få någonting gjort, tyvärr. Men trögheten är ju också bra då 
vi inte rusar in i någonting. Allting är förhållandevis genomtänkt när det som väl landar 
någonstans. Så vill jag ha ett nytt system som jag tänker mig just nu, så tar det det till ca 
2019 tills det är på plats. Vi ska försöka få till ett MDM-system för våra... du vet vad MDM-
system är? 
 
Njaee, det... 
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Mobile Device Management. 
 
Aha, jo okej, det har jag hört talas om. 
 
Ett sånt system har vi haft idéer här på IT-enheten då det blir så mycket iPads överallt nu då. 
Så det började jag med i slutet av 2015 och jag får eventuellt pengar till det här systemet i 
början på 2018. Så någonstans i Maj 2018 kan jag ha det på plats så det tog ca 3 år. Det är 
så långa tider vi har att röra oss med  
 
Det gäller att ligga lite i framkant med tänkandet då. 
 
Ja, man får tänka lite längre fram än vad man eventuellt kan behöva. Det kommer en lag till 
skolan nu att de ska ha en-till-en-till-alla vilket innebär att vi får typ en helt ny kommun där 
ute på skolan vad gäller PC-grejer. Så då måste vi rigga för det och då måste man tänka fram 
och tillbaks, vad kan vi behöva. Så att allt sånt här tar jättelång tid och skulle man missa 
någonting och man inte är med, då är det jobbigt. 
 
Jo precis, för då tar det tid att fixa det sen då. 
 
Ja då tar det tid att få det på plats sen då. Men än så länge så hänger vi med. 
Kommunikationen mellan IT och verksamheterna är jätteviktig. Den får man inte missa för 
har man ingen kommunikation däremellan så skiter det sig garanterat. Helst ska 
verksamheten själva driva IT-utvecklingen och IT ska vara med som konsulter i deras IT-
utveckling. Men det är svårt att få till i en liten kommun där det inte finns resurser att ha en 
IT-samordnare på varje verksamhet. 
 
I.o.m. att ni bara är två här så kan jag tänka mig att det blir rätt tufft. 
 
Ja det blir svårt, man missar en del bollar tyvärr. Det är så kommunen har valt att ha det, då 
blir det så. Än så länge har vi inte missat något stort i alla fall. 
 
Härligt. Det var det jag hade för intervjun, så jag avslutar här och tackar.
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Bilaga E – Intervju med kommun C 

I denna bilaga följer transkribering av intervjun med kommun C. Frågorna i dess ursprungliga 
form finns att läsa i Bilaga B. När intervjupersonen pratar skrivs det med kursiv text, när jag 
pratar skrivs det i vanlig text. 

Då är intervjun med kommunen igång. Jag börjar med fråga ett som är: Hur många anställda är ni 
inom kommunen? 
 
950 tillsvidareanställda. Sedan tillkommer timvikarier, politiker och då är vi uppe i ungefär 1500.  
 
Hur många av dem är anställda på IT-sektionen på kommunen? 
 
IT-enheten har faktiskt fyra anställda. Två kommunvägledare, en arkivassistent och en IT-chef. Det 
låter lite knepigt kanske men det blir så i småkommuner att man inte bara är inblandad i själva 
informationstekniken utan en del andra frågor också. För några år sedan var vi tolv, då hade vi också 
ansvar för informationsverksamheten men numera är vi fyra. 
 
Okej, min nästa fråga är: Vad har ni för tjänster idag inom SaaS i kommunen?  
 
Vilka molntjänster vi har? 
 
Ja, har ni många behöver du inte rada upp samtliga men ett axplock vore bra att få. 
 
Jag har dem uppskrivna här på datorn faktiskt. En av dem vi redan nämnt här innan intervjun var 
Office 365. Den har vi för alla lärare och alla elever. Där fungerar det så att när man registrerar en 
elev i elevregistreringssystemet, Procapita, så genererar det ett konto, en hemkatalog, inloggning och 
även ett Office 365-konto. 
 
Så man får det automatiskt när man registreras? 
 
Ja precis, det får man. Det har vi kört med i ett år nu för fullt. Stort projekt. Vi blev lite överraskade 
över att det fanns många frågetecken då vi trodde att Microsoft hade rett ut mycket av detta då de 
är en stor aktör. Nu visade det sig dock att de inte det. 
 
Ni fick alltså lösa mycket problem själva?  
 
Ja och förmodligen är det fler runtom i landet som har haft liknande problem med dem. 
 
Vad var det för problem ni ställdes inför? 
 
Skolan vill ju använda Office 365 utöver mail- och kontorsprogrammen utan också lösningen för 
internkommunikation. Där var det många frågetecken innan vi började få struktur på det. Nu 
fungerar det hyffsat. De problem vi haft de senaste månaderna är att få genereringen av konto felfri, 
det hickar till ibland. Det kan ju bero på att det är felregistrerat, att de t.ex. fyller i fel fält eller på fel 
sätt. Men nu tycker vi det fungerar hyfsat. Sedan har vi ytterligare ett stort system som heter SAMSA 
som förut hette Klara. Det innebär att alla medarbetare inom socialförvaltningen på något sätt är 
delaktiga, detta är alltså journalsystemet. Detta är också en form av molntjänst och systemet driftas 
av Västra Götalandsregionen och kommunerna ansluter sig till det. Syftet med systemet är att få bort 
faxandet. 
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Ja för det är alltid skönt att slippa faxandet. 
 
Jo, även om vi fortfarande har många faxar kvar. *Skratt* SAMSA är det enda systemet än så länge 
där tvåfaktorsinloggning är ett krav för att kunna logga in. Då måste man ha ett SITHS-kort. 
 
Och ett lösenord på det förstår jag då? 
 
Ja, ett besvärligt lösenord på det. Det tycker vi är bra, det är ett väldigt byråkratiskt system men det 
fungerar förvånansvärt bra. Jag är huvudansvarig för vår del i HSA-katalogen. Hälso- och sjukvårdens 
anställda står det för. Där lägger vi in ett antal parametrar för de som ska få tillgång till SITHS-kortet. 
När jag gjort det och de skaffat sitt kort då verifieras det mot HSA-katalogen som förmodligen ligger 
någonstans i Stockholm och då kommer man in i SAMSA.  
 
Och det sköts igenom en molntjänst? 
 
Ja det gör det.  
 
Hur många användare skulle du säga att det här journalsystemet har, samt Office 365? 
 
Office 365 är cirka 2500 användare och SAMSA är cirka 200. 
 
Det är ändå ganska stora system då. 
 
Ja det kan man säga. Det är de två stora molntjänsterna. Sedan har vi ett bibliotekssystem också som 
heter BOOK-IT som är en molntjänst som vi tidigare hade egen drift för sedan 90-talet och hela 00-
talet. Det blev lite billigare och smidigare som molntjänst. Vi har en hel del mindre molntjänster 
också. För två år sedan kom en fastighetschef in till mig och meddelade att han slutar vid årsskiftet 
men innan han gör det hade han beställt ett system som hette iBinder som då var en molntjänst och 
mitt svar på det var "Jaha?" *skratt*. Jag fick klart för mig att han inte riktigt visste vad en 
molntjänst var. 
 
Men han hade beställt det ändå? 
 
Ja, han ville ha funktionen så att säga. Vi blev ju lite bekymrade över det och har faktiskt ännu inte 
djupdykt i det ännu vilket vi borde ha gjort. Han lägger väldigt mycket kommunal information som 
driftas av ett företag hos grannkommunen. Och vad händer egentligen om företaget lägger ner? Eller 
om man hittar ett annat system någon annanstans, kan man då flytta informationen? Det är frågor vi 
inte har svaret på. Det är väldigt få användare i systemet dock, bara ca 2-3 stycken men det är lika 
illa det egentligen om det börjar krångla. 
 
Jo precis. Det är exakt den typen av frågor jag försöker undersöka i mitt arbete här också. 
 
Mmm, här var förarbetet riktigt uselt.  
 
Ja det verkade inte vara så mycket förebyggande planering som låg till grund. 
 
Nej det var minimalt. *skratt* 
 
Vad är det för information som lagras i just det här systemet då? 
 
Jag vill minnas att det var information om fastigheter, skisser framförallt och annan 
fastighetsinformation. Eftersom det var fastighetschefen som beställde det så. 
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Kommer ni tillsätta någon grupp som tittar närmare på det? 
 
Förmodligen blir väl jag inblandad men också någon eller några från grannkommunen där företaget 
är beläget. 
 
Då antar jag att man går igenom avtal och ser hur det ser ut? 
 
Ja och det sätter ju fingret på en annan viktig fråga, nämligen att molntjänster måste upphandlas. 
System som vi köper och äger behöver vi inte upphandla senare om vi inte vill. Det är möjligtvis 
baksidan med molntjänster att de som köper dem inte är medvetna om att vi måste upphandla efter 
tre, fyra, fem år eller något sånt.  
 
Och med en upphandling innebär det att man ställer konkurrenterna mot varandra?  
 
Ja. 
 
Och som kommun är man skyldig att ta det billigaste också, eller hur fungerar det? 
 
Man kan sätta andra kriterier och vikta på annat sätt. Men min erfarenhet är att det är väldigt svårt 
att vikta bort priset. Man kan sätta kvalitét 75%, referenser 10% och pris på 5% men de flesta 
leverantörerna tar sig förbi de andra viktningarna och så slutar det i priset i alla fall. Vi har fler 
molntjänster också, framförallt inom socialförvaltningen. 
 
Vi kan ju ta någon till där, sedan finns det nog möjlighet att ta upp resterande i kommande frågor. 
 
Vi har ett sjuttiotal system sammanlagt. Vi nyttjar navets tjänster flera system, navets är 
Skatteverkets befolkningsregister. Får man som exempel en ny arbetare så sker det ett uppslag mot 
navet för att verifiera personen och garantera att det är rättstavat vilket är något vi använder flitigt.  
 
Jag har varit i kontakt med navet tidigare men visste inte att det räknades som en molntjänst. 
 
Mmm, det finns fler i den kategorin. Det finns något som heter Västfolket också. Navet kostar per 
uppslagning men västfolket är kostnadsfritt men innehåller istället bara uppgifter om de som är 
bosatta inom Västra Götaland. Skolan håller på att gräva sig in i en läroplattform som heter 
Informentor som också är en molntjänst.  
 
Är den för eleverna som går in och tar del av studiematerial? 
 
Eleverna kan ta sig in och se en del av det och lärarna kan kommunicera med föräldrarna på ett 
säkert sätt. Jag har nyligen beställt en tjänst av grannkommunen som driftar våra molntjänster där 
man kan bestämma vad som ska projiceras på presentationsskärmar som vi har ca 10-20 stycken här 
och tjänsten heter PLAYipp. Fler molntjänster vi använder är Palliativa registret. Pascal som handlar 
om läkemedel. SeniorAlert. Svevac, det finns en hel del. 
 
Ni har väldigt många molntjänster ändå. 
 
Jo, och det kan finnas fler än de jag känner till. En del av leverantörerna ringer direkt till t.ex. 
byggnadsförvaltningen, socialförvaltningen eller till kultur- och fritidsförvaltningen och kan för en 
billig peng erbjuda någon en lösning och då klipper användaren till och då kanske det är 1-2 
användare som använder det. Men någon gång om året stöter vi på folk som ringer in till supporten 
och säger att de har problem med system X och då står supporten som ett frågetecken då de aldrig 
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hört talats om systemet. Det gränsar till applikationer men som en applikation som levereras över 
internet. 
 
Det måste väl ändå bli ett problem för er? 
 
Ja det är väl ett problem för den som ringer och vill ha support. Förmodligen vet de inte om att det är 
en molntjänst.  
 
Men är det okej för användare att göra sådana saker? 
 
Nej vi vill egentligen att de ska ta kontakt med någon av oss här eller våra drifttekniker i 
grannkommunen.  
 
Så ni kan dokumentera att tjänsten används inom kommunen? 
 
Ja, och kanske ställa lite frågor vad vill ha tjänsten till, hur den ska fungera, om de tänkt på att 
informationen kanske blir låst, om det finns någon support hos leverantören, när man kan ringa som 
flera exempel.  
 
Den informationen vill man gärna ha tillgång till förstår jag när man har hand om IT. 
 
Ja, eller förväntas ha hand om IT.  
 
*skratt* ja. Min nästa fråga är, Hur länge har ni använt er av SaaS inom verksamheten? 
 
Jag kan försöka gissa, molntjänster började vi använda för ca 10 år sedan.  
 
Och då tror du att SaaS ligger med där också? 
 
Ja, det finns ju förvisso lite olika varianter på SaaS men. 
 
Jo precis, det är ju lite hur det definieras inom verksamheten. Men om vi tänker applikationer över 
internet. 
 
I flera år var vi väldigt tveksamma till molntjänster. Vi såg svårigheter att knyta systemen till AD eller 
våran metakatalog. Men just nu är det väldigt få system det är problem med, det går att knyta till 
metakatalogen som exempelvis Office 365 gör. 
 
Ni upplever inte längre att det är tekniska bekymmer som står till grund för oron? 
 
Nej.  
 
Jag har följande lappar med mig med olika faktorer som kan tänkas spela roll vid valet mellan olika 
molntjänstleverantörer. Detta är givetvis inte alla faktorer som finns men några urplockade. Kan du 
prata lite kring de olika punkterna och försöka rangordna dem kring vilka som är viktigast och 
påverkar er mest vid det valet? 
 
Alla är nog viktiga. En fråga som några av dessa snuddar vid men en del brukar missa är när man 
sitter inom verksamheten och vill ha IT-stöd och då beställer någonting. Då är också någon inom 
verksamheten som är systemets expert, eller systemansvarig som vi säger. En del duckar dock för det 
och tror att man kan beställa vad som helst så är det IT-enheten som står som ansvarig. 
 



5 
 

Så någon måste alltså sätta sitt namn på tjänsten som ansvarig? 
 
Ja. Det tycker vi är jätteviktigt att verksamheten får ta ansvar för det man köper och vill man inte ta 
ansvar får man avstå. [Funderar lite över lapparna]. Just nu har vi väldigt stora resurser att installera 
och driftsätta system i egen regi. Grannkommunen har en jättefin anläggning med dubblerade 
serverhallar och mycket kompetens och allt hanteras väldigt bra. Vi har dock inget emot om 
verksamheten vill överväga en molntjänst beroendes på vad det är och vad vi vill. Priset är ingen 
fråga för IT-avdelningen så den väger lätt. 
 
Den är inte så viktig egentligen då? 
 
Nej inte för oss som jobbar med IT. 
 
Är det för att ni har mycket pengar att röra er med? 

Njaee, det är alltid någon i verksamheten som finansierar och köper support. Däremot finns det alltid 
en prislapp för att drifta det av IT-avdelningen, en s.k. driftkostnad som faller ut. Det vill vi gärna 
kommunicera så man är beredd på att IT-avdelningen i grannkommunen kanske tar 75 000kr per år 
om det är stora och komplicerade system, lägre om det är mindre omfattande system. [Funderar mer 
på lapparna]. Personligt intresse väger också lätt, det är nog ingen fråga för oss. [kollar på lappen 
med underliggande hårdvara]. I grannkommunen som driftar våra molntjänster finns det något som 
kallas för "change" och där kan man pröva ett system innan det driftsätts om det får någon påverkan 
av andra system vilket är väldigt bra. Den kollen hade vi väldigt små resurser när vi hade en egen IT-
avdelning och det ledde till att vi ofta chansade istället. 
 
Så det är nästan som en liten sandlåda där man kan testa det i en snarlik skarp miljö? 
 
Ja så kan man beskriva det. [Kollar på lappen om hur mycket andra förväntar sig att man ska 
implementera tjänsten]. Det finns ju absolut en förväntan att verksamheten finansierar och beställer 
och en stor del av driften ligger på sin IT-avdelning. Det kan vi säkert möta upp, om man frågar då. 
*skratt*. Det vi vill hjälpa verksamheten med som oftast fungerar men ibland brist är att vi ofta vill 
vara bollplank så man inte köper system och kanske använder 5% av en tjänst eller ett system och 
95% inte används. 
 
Är det något ni haft problem med tidigare? 
 
Jo det har vi varit med om. Det är bra att du använder ordet tjänst på lapparna här också, för när vi 
var en egen IT-avdelning här så sålde vi inga tjänster utan halva budgeten på 11 miljoner var 
avgiftsfinansierad och den andra halvan var anslagsfinansierad. Numera, fr.o.m. i år, har vi samma 
finansieringsmodell som grannkommunen där vi har en prislista/produktkatalog där man beställer 
vilka tjänster man vill ha. Saknas det en funktion eller något som efterfrågas får man driva det i den 
processen som hanterar önskemål och nya tjänster.  
 
Är det någonting ni har drivit själva mot grannkommunen? 
 
Vi håller fortfarande på och diskuterar, grannkommunen är väldigt stor och nästan fem gånger så 
stor som denna. I några fall har vi önskat tjänster som grannkommunen inte har och det är ju en 
intressant utveckling för framförallt dem då de plötsligt får hantera leveranser av något de själva inte 
använder. [Kollar på lappen med hur lätt tjänsten ska vara att använda efter implementering]. När 
det gäller verksamheten utgår jag från att verksamheten kollar det. Den är lättillgänglig och 
lättanvänd. För det som kommer allt mer är att man förväntar sig att man kan nå tjänsten utanför 
det interna nätet. 
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T.ex. hemifrån då? 
 
Ja, att man tar det som en självklarhet. Det har varit väldigt lätt i flera år, först använde vi en VPN-
lösning som Aruba tillhandhåller. Men när vi anslöt oss till grannkommunens plattform för två år 
sedan använder vi numera Microsofts lösning. I två år har vi haft fri tillgång till alla funktioner även 
hemifrån, allt man kunde nå från jobbet fungerade även hemifrån. Men fr.o.m. nu 1 Mars så har 
grannkommunen strypt den möjligheten i samråd med oss. Det är för att öka säkerheten. De system 
som är vitala och innehåller personuppgifter kräver två-faktorsinloggning.  
 
Gäller det samtliga molntjänster eller bara de för Microsoft? 
 
Vi har egentligen stängt butiken externt men börjat plocka in en del system. T.ex. Treserva som är 
socialförvaltningens verksamhetssystem. Den går inte längre att nå hemifrån annat än om man har 
SITHS-kort. 
 
Så det finns möjlighet att använda hemifrån om man har utrustning för det? 

Ja. DirectAccess heter systemet som gör att man får tillgång till det interna nätet, där har vi stängt av 
stora delar av åtkomsten. Dock kan man hemifrån starta Outlook-klienten, man kommer åt 
hemkatalogen, gemensamma kataloger men det är väl det hela man kommer åt.  
 
Men som sagt, sakta men säkert plockar ni in fler tjänster som man kan komma åt hemifrån? 
 
Ja. Och för att IT ska gå med på det måste man klassa sitt system vilket är en tidsödande process. Vi 
började förra året och kom fram till att det här kommer ta tid. 
 
Och att klassa systemet innebär att man klassar informationen med vad som egentligen är känsliga 
uppgifter o.s.v.? 
 
Mmm, hur viktigt systemet är för verksamheten. Att komma fram till att det t.ex. är ganska oviktigt 
gör att man kanske kan släppa på det systemet också till DirectAccess bas. 
 
Där "bas" innebär att man bara har lösenord då? 
 
Ja, som det har varit tidigare. Kommer man däremot fram till att det blir stora problem om det 
kraschar, det blir jättesvårt om man glömmer behörigheter trots att folk har slutat och att det helt 
enkelt är ett vitalt system då måste man ha tvåfaktorsinloggning. Vi har haft ett glapp med 
säkerhetssammordnarna och vi jobbar för att andra grannkommuners säkerhetssamordnare som 
också jobbar en del hos oss ska leda det här arbetet. De behöver nödvändigtvis inte sätta sig in i alla 
delar utan de ska peka på verksamheten och säga vem som ska göra vad, att t.ex. någon ska 
klassificera ett specifikt system och bedöma informationen. Det är egentligen en nyordning i många 
kommuner, för fem till tio år sedan oroade vi oss för systemsäkerheten. Nu har vi kommit fram till att 
systemsäkerheten är så bra den kan bli. Dessutom om systemet kraschar kan vi ladda på det igen. 
Men om informationen försvinner är vi i, ”deep shit”. 
 
*skratt*, Ja det är väl det sista som får hända egentligen. Men upplever ni ändå att det är säkrare 
med molntjänster förutsatt att ni använder er av tvåfaktorsautentiseringen? 
 
Ja, den som äger systemet blir ju plötsligt varse om att här finns det frågor som vi inte tänkt på. 
 
Vilket kanske är bra så att det syns för de ansvariga då? 
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Ja. Det är ett jättestort projekt som vi har börjat med. 
 
Innan vi lämnar den här frågan, kan du försöka lägga lapparna i någon form av ordning? 
 
[Ordningen blev följande: 
- Hur väl underliggande hårdvara och infrastruktur redan stödjer att tjänsten implementeras 
- Hur väl tjänsten kommer hjälpa er i ert arbete 
- Hur mycket andra (samhälle, chefer, lagar) förväntar sig att ni ska implementera tjänsten 
- Hur lätt tjänsten förväntas vara att använda efter implementering 
- Pris för tjänsten 
- Personlig intresse/välbefinnande att implementera tjänsten 
] 
 
Då är min nästa fråga: Bland de tjänster ni använder idag, vilka tror ni skulle vara lätta att flytta över 
till en annan leverantör och varför? 
 
Känslan jag har är att de system som är lätta att flytta över till någon annan redan är där. Vi har 
ställt frågan när det gäller Procapita som är ett stort system i grund-, för- och musikskolan och 
integration. Kan vi slå ihop systemen med grannkommunens, då det just nu är fyra-fem stycken 
Procapita-installationer side by side i virtuella miljöer hos dem. Det frågade jag vår leverantör om det 
inte går att bunta ihop de där, alternativt flytta dem till en molntjänst men de avrådde från det. Så då 
sitter vi still i båten när det gäller det systemet. 
 
Så det är svårt att flytta över då? 
 
Ja leverantören tyckte det. 
 
Jo, men de kanske inte vill att ni ska byta över till någon annan? 
 
Så kan det ju förvisso vara, att de tjänar pengar på det. 
 
Jo precis. Men har ni några system som ni tror att ni kan flytta över utan större problem? 
 
Hemsidesystemet borde vara flyttbart. Vi kör Episerver här som många av våra grannkommuner 
också kör, vi har ett samarbete där.  
 
Så hemsidan körs som en molntjänst också? 
 
Ja, eller den körs i grannkommunens miljö så det är ingen molntjänst, fast det borde kunna vara det. 
Det finns integration förvisso som också är mot AD:t som producerar våra kontaktkort som ligger lite 
här och var. Så ändrar man i en tjänst så slår det igenom även där. Det borde vara möjligt. 
 
Vad är det som gör att det känns lätt att flytta över en tjänst? 
 
Det är väl ingen som har tagit tag i det bara. 
 
Men det känns inte som att det är några tekniska bekymmer, känsliga uppgifter eller annat som gör 
det svårt? Så om någon annan leverantör kommer och säger att vi kan leverera det här fast billigare, 
vid en eventuell upphandling, så är det ett system som ni kan tänkas flytta över? 
 
Ja, det ligger på DMZ:at och det är inga personuppgifter eller liknande.  
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Och du nämnde Procapita som en svår tjänst att flytta över där också ja. 
 
Ja den verkar vara svår. Vi har ett enkätsystem som heter Defgo, ett danskt system och den har vi 
som molntjänst. Personalsystemet är ett tungt system, kanske det svåraste av alla att byta.  
 
Vad tror du det grundar sig i? 
 
Den föder ju metakatalogen som i sin tur föder många system. HR-systemet är egentligen många 
system som samverkar med varandra och vi har bytt system nyligen. Toleransen är väldigt låg från 
användare om man inte får sin lön vilket har varit väldigt jobbigt för grannkommunens lönekontor 
hela sommaren och hösten, man behöver skruva till HR-systemet som heter Bluegarden. Väldigt 
omfattande, komplicerat och väldigt jobbigt att byta för alla. 
 
Så det är egentligen de nästlade systemen som är svåra att flyta då man måste flytta allting mer eller 
mindre? 
 
Ja, många interaktioner så att säga som blir knepiga om man inte har access till hela driftmiljön hos 
den som levererar. Brandväggsregler och vad det nu kan vara.  
 
Det blir många faktorer som påverkar där.  
 
Vi har ett antal system som vi köper som tjänst av leverantören som har valt att fortsätta låta dem 
vara installerade i våran miljö. Det gäller framförallt telefonisystemen som också är 5-6 olika 
delsystem. Det är hänvisningssystem, själva växelsystemet, röstbrevlådan, debiteringssystem med 
mer. Där trodde i alla fall jag när jag började upphandla det för ett år sedan att här kommer jag ha 
en molntjänst, det finns leverantörer som erbjuder det men dessa ville ha det installerat i kundens 
miljö.  
 
Okej, då kan vi gå vidare till nästa fråga. Om ni står och väger mellan att ha en molntjänst i eran egen 
miljö gentemot att ha samma tjänst fast i en extern miljö, hur lång tid brukar det skilja sig i tid från 
dess att ni börjar planera för tjänsten tills dess att den tas i bruk? 
 
Leveranstid alltså? 
 
Precis. Och hur mycket påverkar den här tidsskillnaden er vid valet, att köra tjänsten hos 
grannkommunen gentemot att ha en extern leverantör av tjänsten? 
 
Om funktionen är upphandlad är vi väl medvetna om begränsningar. Bluegarden med tillhörande 
sidosystem där visste vi nog att det här kommer ta ett halvår.  
 
Bluegarden var en extern leverantör eller driftas det i grannkommunen? 
 
Grannkommunens IT-avdelning driftar det där. Däremot när det gäller bibliotekssystemet var tiden 
från beställning till leverans mycket kortare, där snackar vi bara någon vecka eller två.  
 
Det gick väldigt fort då. Körde ni det lokalt eller externt? 
 
Det körde vi lokalt fram tills för två år sedan. En samserver som stått och tuggat i åtta-nio år ungefär. 
 
Då var det kanske bäst att låta den vila lite nu då. Men levererade den externa leverantören väldigt 
fort ändå. 
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Ja och där hade leverantören ett ganska omfattande supportansvar. De fick på distans logga in i vårt 
system för att kunna supportera det. Det är naturligtvis mycket lättare för leverantören nu för man 
behöver inte göra kanske 100 server-os-uppgraderingar utan man gör kanske bara en. Det blir win-
win där kan man säga. 
 
Känner du att den här skillnaden påverkar er något vid valet? Att det kanske går lite långsammare att 
ha det lokalt driftat än att köpa in det externt? 
 
Den som får klä skott för det är beställaren eller verksamheten, inte så mycket IT-avdelningen. 
 
Det är alltså inte ni som gör de besluten utan påpekar det för de som gör beställningarna istället? 
 
Ja. 
 
Har ni märkt att de gör skillnad i tid, om det är en stor faktor som påverkar den eller om det är 
funktionaliteten framförallt som påverkar? 
 
Tiden verkar inte påverka särskilt mycket utan det är mer om det inte fungerar som tänkt. Att folk vill 
logga in i HR-portalen och det inte fungerar, eller att man vill sätta en ny lön i modulen, en 
lönerevision men modulen fungerar inte och man kanske är nära deadline. Den utvecklingen jag har 
märkt är att många förväntar sig att egna IT-avdelningen ska ta större ansvar oavsett om man har 
det som en molntjänst eller har det lokalt. I några fall börjar vi supportera system där vi inte är 
jättedelaktiga själva. Jag tror vi kommer gå mot den typen av lösningar för ännu fler system, just för 
att verksamheten vill betala för det och att de förväntar sig det. Det är jättesvårt i många system 
med exempel att skärmen blir svart eller att musen inte rör sig. Då är det väldigt svårt för användaren 
att veta om det är ett systemfel, ett kommunikationsfel, Switch-fel, datorklientfel eller vad sjutton det 
är för något. 
 
Nej det är ju inte lätt att svara på i alla lägen som användaren. Nu kan vi gå vidare till 
leverantörsinlåsningar. Där har jag en fråga om hur viktigt det är för er att undvika inlåsningar när ni 
väljer en ny tjänst? 
 
För verksamheten verkar det vara ointressant. *skratt* 
 
*skratt*. Ja, att döma av historien med iBinder du berättade om tidigare verkade det ju inte vara så 
intressant. 
 
Jo. Här på IT-avdelningen är det väldigt viktigt i alla fall. Det är klart att man måste kunna byta 
leverantör och få med sig all information. Vi hade fram till årsskiftet två skolor med 
elevregistreringssystem, Extens från Est och Procapita från Tieto. Est har varit måttligt intresserade 
av att hjälpa oss att bli av med sin kund, men de gör det. Däremot är jag tveksam till om alla 
molntjänsteleverantörer är lika tillmötesgående på det sätt som vi vill även om de såklart ska vara 
det. Jag tror att den dagen vi vill flytta information från en molntjänst till en annan kommer det 
antagligen bli en väldigt hög prislapp eller väldigt svårt generellt. 
 
Tror du att det är tekniska bekymmer som ställer till det då? 
 
Nej jag tror att leverantörerna inte är så sugna på att bli av med kunder.  
 
Så tror du att de medvetet försöker låsa in sina kunder? 
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Ja det tror jag. Lite i smyg sådär. 
 
Då förstår jag att ni på IT-avdelningen pushar för att man verkligen läser avtal och ser till att de här 
bitarna är med så man inte står där sedan och är inlåst. 
 
Det fungerar bättre med telefonin och operatörerna. Byter man operatör så har PTS sett till att 
operatörsbytet sker relativt smärtfritt numera.  
 
Har det med standarder att göra vilket gör att det sköts snyggare p.g.a. det? 
 
Ja alltså, om leverantörerna tänker efter kan det vara tvärtom också, att de får en ny kund. Jag tror 
fler upptäcker att frågan är ömsesidig och att man tjänar långsiktigt på att hjälpa till. 
 
Och hur ser hela möjligheter ut för olika system angående att byta leverantör? iBinder berättade du 
ju om att det inte såg så bra ut, eller att det inte var undersökt. 
 
Nej som sagt har jag inte riktigt svaret på det ännu. 
 
Men hur ser övriga system ut? 
 
HR-systemet kommer inte bytas under min tid som är kvar här. Och det tror jag inte att någon är 
intresserad av. Jag tror det är sju års maxavtal på den för servicedelen. Procapita köpte vi -97 och det 
är fortfarande kvar.  
 
Men rent generellt är det ganska svårt att byta då det inte har varit en del av planen för systemen? 
 
Ja det är svårt. Framförallt de här stora tunga systemen. Affärssystemet heter Raindance och 
levereras av Visma och det bytte vi till, eller rättare sagt upphandlade det 2007. Det är också ett 
knepigt system att byta då det är många ingångar från andra system, bokföringsfiler, betalningsfiler. 
Jag hoppas att grannkommunen har bättre koll på det än vad vi hade när vi hade det här, men vi 
hade inte koll på hur integrationerna i spindelnätet såg ut beroende på att då kommer det någon 
leverantör och levererar en modul som har en integration mot något annat system och vi får inte reda 
på det. 
 
Så det bara nästlar sig djupare med fler program och moduler där förstår jag då. Men ser du någon 
trend fr.o.m. nu att ni försöker titta mer på det och se till att det är lättare att inte bli inlåst? 

Euhm.... Alltså, jag är nog lite pessimist där. Det är inte prioriterat hos förlorande leverantörer, 
tilltänkt leverantör har liksom problem. Det har vi märkt när vi flyttande Extens. Hela förra året med 
HR-systemen också. Inlåsning är ett bekymmer. 
 
Okej. Jag har någon fråga om GDPR också. Min fråga är: Vilka problem har ni identifierat för era 
tjänster gällande det nya EU-direktivet? 
 
Det som det har påverkat oss angående är att vi upptäckt hur dåligt rustade vi varit för det. Det är 
komplicerat, det tarvar tid och leder till massa suckar. Där kan vi inte heller luta oss mot 
grannkommunen som driftar våra tjänster utan vi är givetvis ansvariga för vår del. Men såhär långt 
är det mest den administrativa enheten som har satt sig in i det. 
 
Kan du ge några konkreta exempel på problem kring saker ni måste ändra på tills dess att lagen går 
igång? 
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Dessvärre inte.  
 
Okej, jo det kan jag förstå om man inte är ansvarig för det. Men vet du något sätt som ni tänkt 
förbereda er inom verksamheten för GDPR? 
 
Några av oss har varit på flera konferenser i både Göteborg och Stockholm. Även om jag är dåligt 
informerad finns det andra som är bättre informerade än jag. 
 
Men tror du att det blir många omställningar i systemen för er? 
 
Inte bland de jag har listade här (molntjänsterna). 
 
Min nästa fråga är: Finns det några speciella regler och lagar ni måste leva upp till angående SaaS-
molntjänster? 
 
Ja, PuL är som en blöt filt. Så med viss regelbundenhet måste jag uppge, vad gäller mina system, vilka 
som hanterar personuppgifter och teckna ner dem och fylla på med uppgifter. Det gäller alla andra 
verksamheter också.  
 
Så det är PuL som styr och ställer en del där då. 
 
En del. Sen finns det ju till t.ex. Reserva som har inslag av sekretesskydd som vissa lagar hanterar. 
Offentlighetsprincipen finns ju också där man kan plocka ut uppgifter om sig själv och andra. 
 
Jo precis. Det är väl det som kommer med GDPR angående offentlighetsprincipen att man ska kunna 
plocka ut uppgifter om sig själv? 
 
Ja. Vi fick ett krav på oss igår faktiskt vilket inte är ofta men det finns en webbtjänst som jag inte 
känner till som heter freedom of information request. Där kan vem som helst klicka in sig på oss som 
kommun och välja att de vill ha ut e-postloggen för förra veckan på kommunchefen vilket var det som 
hände. Det är en webbtjänst där det bara är att klicka i och det finns 500 myndigheter där vi är en av 
dem. I det här fallet ville de ha kommunchefens loggfil för förra veckan och då blev vi varse om att vi 
faktiskt saknar en bra rutin för det. Likadant var det för några veckor sedan när vi fick en begäran 
från lokalradion som ville ha ut loggfiler för telefonisystemen. Antalet missade samtal, tider för första 
ringsignalen till dess att man svarar och ville ha ut det för alla förvaltningschefer för ett halvår tillbaks 
i tiden. Där kunde vi i princip inte leverera någonting då vi inte hade de loggfiler på allt det där. 
Mycket loggar vi men inte allt.  
 
Vet du om det är lag att ni ska kunna leverera det? 
 
Inte vad jag känner till. Men de loggfilerna vi har är det bara att leverera, men vi förväntar oss snart 
att de kanske vill se politikernas loggfiler och deras epost. Där blir det mycket knepigare för de är inte 
anställda och hälften av kommunalrådets epost är inte till han som kommunstyrelsens ordförande 
utan det är för att de skrivit till honom i hans egenskap av ordförande, styrelseledamot eller 
uppdragstagare i hans parti och detta är inte offentligt vilket leder till att vi måste ta bort allt det där. 
 
Det låter inte roligt det. En av mina sista frågor här är: Hur ser framtidsvisionen ut hos er angående 
molntjänster på sikt? 
 
Grovt sett är 1/3 av våra molntjänster och jag tror det kommer öka till kanske 2/3. 1/3 kommer 
fortfarande under min livstid att vara kvar lokalt.  
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Vilka tjänster tror du har högst sannolikhet att bytas över till en molntjänst? 
 
Alla funktioner och tjänster som inte är integrerade med metakatalogen.  
 
Vad innebar metakatalogen nu igen? 
 
Det är den som hämtar uppgifter från bl.a.. AD:t men även en del andra system t.ex. HR-portalen. 
Sedan integrerar vi en hel rad system mot metakatalogen. Så att samla in det och skapa massa 
konton är en väldigt fiffig funktion. 
 
Men allt som rör den kommer antagligen inte att bytas över då? 
 
Inte som jag ser det just nu. Men 2/3 av alla system kommer nog bytas över. Vi har ju t.ex. ett av 
systemen inom samhällsbyggnadsförvaltningen, de har ju många system. Reningsverkssystem, 
ventilationssystem, låssystem. De har sitt kartsystem också, och jag har ganska svårt att se dessa som 
molntjänster då de är ganska skrymmande de filerna då de t.ex. är stora som 1GB och ska skickas åt 
bägge hållen. Det som är intressant också är att det har svängt lite i uppfattningen om att vi för cirka 
6-7 år sedan var väldigt tveksamma till molntjänster och nu har vi ingenting emot molntjänster mer 
än att vi vill ha svar på vissa frågor.  
 
Då är det frågor som exempelvis pris och säkerhet? 
 
Priset bryr jag mig inte så mycket om, utan det är mer om man vill byta leverantör och vad som 
händer om de torskar t.ex.  
 
Så det har bytt fokus från det att man är rädd för säkerheten till att funktionaliteten fylls istället? 
 
Ja. Men det vi vill bli duktigare på är att beställaren ska vara medveten om vad det är han beställer. 
Så man kan klassa systemet redan tidigt. 
 
Det var alla mina frågor, finns det något mer du vill lägga till? 

Nej, det var bra frågor tycker jag. 
 
Kul att höra, då avslutar jag intervjun här.
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Bilaga F – Intervju med kommun D 

I denna bilaga följer transkribering av intervjun med kommun D. Frågorna i dess ursprungliga 
form finns att läsa i Bilaga B. När intervjupersonen pratar skrivs det med kursiv text, när jag 
pratar skrivs det i vanlig text. 

Jag börjar med min första fråga som är: Hur många anställda är ni inom kommunen? 
 
Räknar du med elever bland de anställda? 

Det är bara anställda på kommunen jag tänker på. 
 
Då skulle jag säga 500 ungefär. 
 
Och hur många av dem är anställda på IT-sektionen på kommunen? 
 
Vi är 6 st på IT-avdelningen. 
 
Vad har ni för tjänster idag inom SaaS i kommunen? 
 
Vi har Office 365, vi har Panda som är Antivirus primärt, vi har Fusion-Mail som är ett 
spamfilter i molnet för mail. Sen har vi AirWatch som är ett MDM/EMM-system för att 
hantera plattor och telefoner som också helt och hållet ligger i molnet. Det är de största vi 
har i alla fall. 
 
Okej. Hur många användare på ett ungefär berör de här systemen? 
 
Office 365 berör hela skolan, vi har primärt det på skolsidan med pedagoger och elever. Det 
är ju säkert 500-1000 personer det berör nästan. För nästan alla elever har ett eget 365-
konto och även pedagogerna. Panda berör egentligen alla då alla har ett Antivirus på sin 
dator och vi har en datorpark på ca 1000 PCs så det berör alla dem. Spamfiltret Fusion-Mail 
berör alla som har epost och det borde också vara runt 500 stycken tänker jag. Eleverna 
mailar i molnet så de berör inte av spamfiltret.  
 
Men användarna har alltså ett Antivirus lokalt på datorn och Panda utöver det? 
 
Alla har en klient på datorn men Panda är själva antivirus-servern som samlar in alla 
rapporter och trycker ut alla policys. Sen har vi ju AirWatch som berör ca 300-400 stycken. 
Det är politiker, skolor, lite personal och sådär.  
 
Hur länge har ni använt er av SaaS inom verksamheten? 
 
Det kanske vi har haft i ungefär 5 år skulle jag säga. 
 
Okej. Det var lite lätta bakgrundsfrågor för att få en överblick över hur det ser ut. För min 
nästa fråga har jag lite lappar med mig på olika faktorer som kan tänkas påverka er vid valet 
av att välja mellan två molntjänstleverantör där ni står och väljer mellan kanske två stycken. 
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Då kan dessa faktorer tänkas påverka er, men även andra såklart. Ta gärna en liten stund och 
läs på dem. [lite tid passerar]. Då är egentligen frågan här vilka du tror påverkar er mest 
respektive minst av dessa och om du kan rangordna dem. 
 
Hur väl underliggande hårdvara spelar roll, den är en ganska viktig sak men den ser jag inte 
som ett problem då vi har byggt ganska standardiserat med ganska bra kapacitet så den 
tittar vi knappt på längre. Man räknar med att det fungerar. Infrastrukturen är viktig men vi 
har ganska bra höjd här, så den räknar vi med att det fungerar. Sedan beroendes på vilken 
molntjänst det är då så kommer den här [Hur mycket andra (samhälle, chefer, lagar) 
förväntar sig att ni ska implementera tjänsten] ganska högt upp om man tänker på lagar. 
Alltså GDPR, informationssäkerhet och det här blir allt viktigare så den kommer högt. Det 
finns en sak som jag skulle kunna lägga till också som är ännu viktigare. 
 
 
Ja absolut, vi kan prata lite runt dessa också. 
 
Pris är ganska viktigt. Det styrs vi alltid av tyvärr. Det viktigaste för vår del är att det passar 
in i arkitekturen, jag vill ta ett helhetsgrepp när vi bygger IT så att man ser vad vi har. Vi har 
valt att bygga med Microsoft, så vi vill gärna ringa in allting i Microsoft-floran om man kan. 
Vi har byggt runt Active Directory, Office 365, Office, Windows och allt. Ett exempel är när vi 
körde AirWatch som är ett helt nytt system. Då kollade vi först på ett system som Microsoft 
har som heter InTune som hanterar plattor och telefoner. Naturligt sätt bör det ha passat 
bäst in i arkitekturen, sen tittade vi också på om den passar in med alla krav vi har, 
säkerhetskrav, om den duger till det den ska göra, priset, den var visst gratis, det är jättebra. 
Och sen ska den vara rimlig att använda givetvis. Sedan kommer vi till lite mindre faktorer 
som att den är lätt att managera men det är inte det viktigaste för det kan man ändå lära 
sig. Det viktigaste är att den faktiskt jackar in i övrig infrastruktur. Den här är ganska viktigt 
också [Hur väl tjänsten kommer hjälpa er i ert arbete]. Personligt intresse och välbefinnande 
är egentligen ganska viktigt då man ändå får en känsla för det och då kopplar man in det i 
dessa sakerna också. 
 
Jo, man kanske gör ett bättre jobb att få in tjänsten då. 
 
Man gör ju det, man får ju en bättre uppfattning. Det var som i början, då visste vi att 
AirWatch är bäst, det är det snyggaste som finns. Men vi kan inte bara klippa AirWatch 
direkt för det är både dyrare, det jackar inte in speciellt bra i arkitekturen och vi vill undvika 
att bygga silos. Vi försöker att bygga en stor silo med Microsoft och sen så få som möjligt av 
de andra. Hårdvaran har i de här fallen vi har haft inte varit något bekymmer utan det har 
varit att trycka ut tjänsterna. 
 
I och med att ni har byggt en bra grund från början då? 
 
Exakt, vi har tagit väldigt hög höjd för internetförbindelse. Vi har fiber till alla våra siter, det 
är inga bekymmer så det har aldrig varit några problem. Vi har alltid velat bygga en 
infrastruktur som är väldigt stabil för det är sånt som i vår värld bara ska funka så vi kan 
bygga mer med utveckling och ta oss framåt mer. 
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Det låter som en jättebra grund och tanke att ha. 
 
Ja exakt. Jag vill inte jobba med att drifta infrastruktur utan det ska bara funka. Det är det vi 
har att stå på och så kan vi jobba framåt. Det är min ansats. 
 
Det låter som sagt väldigt bra. Då går vi vidare till nästa fråga, bland de tjänster ni använder 
idag, vilka tror ni skulle vara lätta att flytta över till en annan leverantör? 
 
Vi kan börja med AirWatch, alltså MDM-verktyget, den hade varit enkel. Där handlar det 
bara om ett sätt att managera plattorna på så den hade man kunnat plocka bort och skjuta 
ut en ny agent, det är lite manuellt arbete där man tar bort alla devices från en tjänst och 
stoppa in i den andra vilket inte är något större migreringsproblem. Sålänge man inte har för 
mycket skräddarsydda lösningar med Polices och sånt där, men förutsatt att det nya 
systemet är ungefär samma skulle det gå att bygga samma grej.  
 
Är AirWatch något ni driftar lokalt som en molntjänst här eller är det helt externt? 
 
Helt externt. Det är VMware som driftar det. Sen har vi 365 som är våran största molntjänst, 
den hade varit jättesvår att flytta för där handlar det om att flytta mycket, vi har byggt sidor 
med hjälp av Sharepoint som på något sätt måste migreras till t.ex. Google Docs. Det går 
säkert att konvertera men jag tror det blir väldigt mycket jobb både för människor, 
kompetens, dokument, filer, arbetssätt och allt det där hade lett till en jävligt stor utmaning 
att migrera över det. 
 
Och det kanske har att göra med att ni har en sån Microsoft-miljö i dagsläget att det blir 
svårt att gå ifrån den? 
 
Det blir ju det. Det knyter ju också ann till 365, några servrar här som syncar till AD och så 
vidare. Man får bygga en helt ny infrastruktur för t.ex. Google eller annat, så det hade varit 
en stor utmaning. FuseMail som då är spamfiltret, det är inget problem heller. Det är 
egentligen bara att peka om Exchange-servern mot en ny IP-adress och lite certifikat och 
grejer så det är enkelt. 
 
Det är inte beroende av några andra system? 
 
Nej det tror jag inte. Panda är också bara en agent, nu har vi lite mer avancerat för vi kör 
något de kallar för adaptive defense som de kallar det, det är alltså en sandboxing-funktion. 
Så när du exekverar en fil i datorn så blockerar den och tar med den upp i molnet och där kör 
den filen i en sandbox, kollar vad den snackar med och godkänner eller inte. Sen kan vi 
godkänna själva också, men den sandboxen är ganska schysst. Den funktionen är egentligen 
inte heller så svår att byta dock, det hade också bara vara att avinstallera och installera ett 
nytt, det är inga problem vem som levererar utan bara vart vi lägger vår data egentligen. Så 
de andra är inga problem men 365 är den tyngsta då den drar med sig så mycket mer med 
framförallt kompetensutveckling och så ska man in i ett nytt system som ska förändras och 
lyckas släppa det gamla. Den migreringen skulle jag inte velat göra, det är tungt. 
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När ni har valt de andra tjänsterna som är lätta att flytta över, Panda, AirWatch och Fusion-
Mail, har ni valt dem med tanken på att det kanske är lätt att flytta över till andra tjänster? 
 
Inte något. Vi har inte tagit hänsyn alls till om det är lätt att komma bort från dem eller inte. 
Det har bara varit om arkitektur passar in bra eller ej, pris är vettigt eller ej, det här känns 
bra så då kör vi på. Ingen tanke på att plocka hem det på något vis. 
 
Och i framtiden, tror ni det är något ni kommer att titta på, att kanske tänka på det här med 
leverantörsinlåsningar är något som kan drabba er längre fram på sikt och att ni kanske har 
problem att migrera över nya tjänster? 
 
Om vi kommer titta på det, det vet jag inte. Men om det är viktigt, det är det absolut. Jag 
känner själv att man lätt gärna springer på när det gäller molntjänster men inte alltid tänker 
på Worst-case, vad händer om någonting går åt helvete, om ett företag går i konkurs t.ex. 
vad gör vi då? En sån plan har vi inte. Microsoft kanske inte har så stor risk att gå i konkurs, 
men mindre tjänster som FuseMail är inte superstora så det finns en risk med dem. Det är 
absolut någonting vi skulle vilja kolla på, men inget vi har lagt upp ännu. 
 
Okej. Vi hoppar lite bland frågorna här men jag tror det blir bra ändå. Vi kan kolla lite på 
GDPR härnäst. Vilka problem har ni identifierat för era tjänster gällandes det nya EU-
direktivet? 
 
Tänker du på SaaS-tjänsterna då? 
 
Ja precis. 
 
Det vi har identifierat är framförallt i Office 365 där man då använder sig av OneDrive. 
Microsoft är egentligen ganska tydliga med att de lagrar sin data på Irland och vart 
någonstans, det är ganska tydligt. Problemet vi har är att mot lagen har vi inte rätt att lagra 
all data överallt. Personuppgifter kanske lagras hos oss här i huset, för det måste man ha 
eller så. Vi har dålig koll på klassificering av informationen så det är väl egentligen där 
problemet kommer, vad man lagrar vart. Det är väl egentligen mer en kompetensbrist, inte 
brist hos våran leverantör. De försöker skapa förutsättningar för att veta vart man lagrar 
datan, det är mer att det finns många direktiv som vi upplever det som säger att det ska vara 
inom Sveriges gränser och att man ska ha koll på det, vem som ansvarar för det och sådär. Vi 
behöver klassificera information och sätta ägare samt utbilda så att man förstår att det här 
är min information och vad är det för någonting? Vart får jag lägga det här? Antingen 
hemma hos mig, eller hos Irland. Man måste lära sig att förstå det här och där har vi en stor 
brist. Det är det vi kommer att jobba mycket med inför GDPR för att kunna möta upp det, i 
och med att det är första gången EU går ut och säger att man får betala om man gör fel så 
då får man göra rätt. Det är bra att de har lite straff tänker jag. 
 
Jo det sätter ju fart på organisationerna runt omkring i Sverige hela EU egentligen. 
 
Ja. 365 behandlar en hel del personuppgifter, det är mycket fildokument, bilder och sånna 
saker. Panda har inget sånt egentligen, de har bara data om varandras datorer. Surfvanor, 
namn på dator och sådant, alltså inga personuppgifter som florerar. AirWatch har heller inte 
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personuppgifter. FuseMail har väl en del, det passerar ju en hel del mail där i och där har vi 
inte riktigt kollat på vad det innebär och vad de säger. De lagrar ingenting direkt utan kollar 
på mail och lagrar basic-loggarna. Men det finns ju en hel del data som kan vara relevant 
men det har jag faktiskt inte riktigt koll på. 
 
Man får kolla det finstilta där och se om det faktiskt lagras eller inte då? 
 
Ja lite så. Framförallt gäller det väl bara att ha koll på det inför GDPR, att man vet vart man 
har sakerna någonstans så man kan ha koll på det. 
 
Angående just GDPR då, hur har ni i verksamheten tänkt förbereda er inför det? Du pratade 
om att ha koll givetvis men finns det något mer? 
 
Det vi börjat med som heter GAP-analys, det handlar om gapet mellan vart vi är och vart vi 
ska. En GAP-analys är alltså en nulägesanalys som vi håller på att genomföra och då kommer 
man se på om vi har koll på information, hur det ser ut just nu och då kommer man oftast 
från ett ganska dåligt läge och sen tar man reda på vad man ska göra för att komma till 
önskat läge. Då handlar det om att vi kommer att göra informationsklassning, att man tittar 
på vad man har för data och klassar det som är kritiskt, mindre kritiskt, bla bla, det här 
personuppgifter och det här är inte det. Så klassifiera information kommer vi göra. Sen 
kommer vi få bättre koll på våra leverantörer och vad de säger om all data, så vi har koll på 
vilka molntjänster vi använder då det kan finnas sånna som används som vi inte känner till, 
som exempel med Google Drive som någon kör privat, Dropbox och sånt där. Det är inte okej 
och det måste vi också hålla koll på. Så vi måste få bättre koll på data så vi vet vad vi har för 
data, vart någonstans och vad den har för klassning. Det handlar om att kartlägga sin data 
och vad vi har. 
 
Okej. Finns det några andra lagar och regler ni måste leva upp till angående just 
molntjänsterna ni har inom SaaS? 
 
Vi har ju PuL just nu som egentligen är föregångaren till GDPR som vi måste leva upp till. Som 
kommun är det lite speciellt då vi är en myndighet. Allting vi har och gör är en offentlig 
handling och det spelar väl egentligen ingen roll för den sakens skull men man måste ändå ta 
det till hänsyn och hålla bra koll på det man skickar för man får inte skicka t.ex. 
personnummer i öppna epost då det är en offentlig handling. Sekretess är också en stor grej 
vi måste följa, en förordning vi måste följa helt enkelt där man håller i sin sekretess om vad 
som är hemligt och vad som inte är det. 
 
Är det offentlighetsprincipen du tänker på då? 
 
Ja precis, det är det nog. Sen när det gäller när vi ska välja molntjänst eller liknande så visst 
tar vi hänsyn till lagar och sånt men vi får inte köpa fritt. Utan vi är bundna till att om 
beloppet går över 500 000 kr måste man göra en upphandling så då måste man som en 
myndighet bjuda in alla aktörer. Detta har vi också att spela med och det svåra här är att när 
man upphandlar måste man göra en jävligt bra upphandling med bra kravspec för risken är 
att det kommer in leverantörer som kanske är egenföretagare som inte lever upp till de krav 
som ställs. Så det gäller att vara väldigt bra på att göra en ordentlig upphandling där man 
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ställer bra krav så att man får in rätt leverantörer. Det måste vi leva upp till och det är en 
stor utmaning. 
 
Hur har det fungerat tidigare för er vid tidigare upphandlingar när det gäller molntjänsterna, 
har ni lyckats få igenom det ni verkligen vill eller har upphandlingsprocessen varit ett stort 
hinder för er? 
 
Nej det har faktiskt gått ganska bra. Vi har lyckats göra direktupphandlingar vilket innebär 
att vi hamnat under 500 000 kr-gränsen. Det vi har varit dåliga på däremot är att göra 
riskanalyser. Man har tittat på molntjänster, arkitektur, pris och så har man kört på det men 
kanske inte har koll på så mycket risk, vad det innebär om något händer. Det är något vi har 
brist i, det är riskanalysen och uppföljning på att det faktiskt lever upp till de krav som de har 
satt. För man kommer med krav och de levererar och sen är man dålig på att följa upp om 
det verkligen blev så. Det brister vi i då. 
 
Hur ser framtidsvisionen ut hos er angående molntjänster på sikt? 
 
Vi kollar på oavsett om det är moln, i Sverige eller inte så vill vi lägga ut så mycket som 
möjligt i molnet. Min uppfattning är att vi är en så liten kommun att det finns ingen 
hållbarhet i att drifta allting här, utan snarare tvärtom att man hittar en samarbetspartner i 
en annan kommun så man kan drifta tillsammans med samverkanstankar. Vi är en liten 
kommun och vi gör samma saker som en stor, men i mindre skala såklart. Men vi har ändå 
samma utmaningar och det känns som att man bygger hjulet flera gånger och därför gärna 
låta andra ha ett större hjul för att fylla det. Så vi ser på att det blir mycket fler molntjänster, 
både av Sverigeleverantör och externa om man säger så. 
 
Är det någonting du känner att kommunen oroar sig över med att lite går över till 
molntjänster eller har folk släppt lite det här med att molnet känns osäkert? 
 
Alltså gemene man har ingen koll och förstår inte effekten av det utan de ser bara att det är 
mer tillgängligt vilket är en jättestyrka. De lagrar information i tjänsterna som kanske är 
okej, eller kanske inte är okej, det vet de inte om. Så där handlar det mer om en 
kompetensutveckling som måste tillföras så att man förstår. Det positiva med det för vår del 
är att vi har haft en ganska gammal infrastruktur när det gäller att jobba på distans på 
mobilitetssidan så jag skulle säga att molntjänster för oss upplevs väldigt positivt eller för 
våra kunder om man säger så då de upplever det mycket mer mobilt i och med att de når det 
överallt i t.ex. mobilen hemma. Så de tycker detta är skitbra. Men utan konsekvenstänk då. 
 
Jag tänkte på det här med att drifta det lokalt och att ha det som molntjänst hos en extern 
leverantör, hur har ni upplevt hur skillnaden i att sätta en tjänst i drift har påverkat er 
tidigare och hur ser tidsskillnaden ut hos er? 

Jag tror inte vi har något bra exempel på det egentligen... eller jo. Det är en mycket bättre 
upplevelse när man köpt en molntjänst för de är lite mer på G och hjälper en igång ganska 
fort. Gör man det själva så ligger de på också men då kan det ta lite längre tid, det ska till 
servrar, det ska bollas, det ska kanske komma hit konsulter och såna saker vilket gör att jag 
upplever att det är trögare medans molntjänster känns mer lätt för oss. Man lägger en bra 
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beställning och så får man en bra respons och så löser man det tillsammans, oftast remote 
vilket är fiffigt och så kör man. Det har varit en bra upplevelse med just leveransen i 
jämförelse med "on prem"-lösningar. 
 
Jo, för jag kan tänka mig att det är en ganska stor faktor att man sneglar lite åt det hållet när 
det går fortare att komma igång. 
 
Ja oftast har de gjort templates för det, de är ju smarta de också. Vill man ha enkla pengar 
gör man en template, "Hej, vi vill köpa ett nytt system, det är till skolan", "Här har vi en 
template för skola 2.0" och så kör man igång så har de gjort allt klart. Annars måste man 
bygga allting, molntjänsterna är oftast mer skräddarsydda och färdiga vilket är bra för en 
liten organisation som vi är.  
 
Jättebra. Det var väl egentligen de frågorna jag hade här. Har du något du upplever att du vill 
tillägga om vi tänker på de tre forskningsfrågorna kring problem, strategier och faktorer jag 
nämnde innan intervjun? 
 
Nej, det tror jag faktiskt inte. 
 
Då tackar jag för mig och avslutar intervjun här.



1 
 

Bilaga G – Intervju med kommun E 

I denna bilaga följer transkribering av intervjun med kommun E. Frågorna i dess ursprungliga 
form finns att läsa i Bilaga B. När intervjupersonen pratar skrivs det med kursiv text, när jag 
pratar skrivs det i vanlig text. 

Min första fråga till dig är, hur många anställda är ni inom kommunen? 
 
3500. En rund siffra. 
 
Och hur många av dem är anställda på IT-sektionen på kommunen? 
 
16.  
 
Innan vi fortsätter med intervjun vill jag fråga om du känner till det nyare begreppet GDPR, 
det nya EU-direktivet. 
 
Japp. 
 
Vad bra, för det kommer någon fråga om det senare sen. Min nästa fråga är: Vad har ni för 
tjänster idag inom SaaS inom kommunen? 
 
Det kan vara ett dussintal, det är lite olika typer av tjänster. De är oftast ganska avgränsade 
och av lite enklare natur för att ge något gemensamt med dem. Sen finns det några tjänster 
också som elev- och läroplattformar som t.ex. Itslearning, Fronter, den typen av stora system 
som har rätt många användare. Sen har vi allt från ärendehanteringssystem för vaktmästare 
och servicepersonal med allt från trasiga rutor till glödlampor som ska bytas, detta ligger 
nere i Lund i ett system. Det är den typen av grejer. Men de riktigt tunga systemen, om vi tar 
alla HR-system, vård och omsorg, skolsystem och annat ligger fortfarande i egen regi. 
 
Och hur många användare ungefär berör de här SaaS-systemen ni har idag, om du kan ge 
några exempel på det? 
 
Skolan berör ju runt 1000-1500 gymnasielever i alla fall. Sen kan man säga att stora delar av 
grundskolan använder ju det här som de döpt till GAFE, det är en försvenskning av Google 
Apps For Education. Där har vi nog ca 2000-3000 användare. Sen har vi ända ner till ett 40-
tal vaktmästare då för vissa system. 
 
Då är det ganska brett mellan system. Använder ni några av de här lite mer kända 
varianterna som Office 365 som ett exempel? 
 
Nix. 
 
Har ni något antivirus i molnet? Spamfilter? 
 
Ja vi kan säga att vi kör antivirus på ett sätt i molnet, även spamfilter. Från två olika 
leverantör. Vi kör Panda som antivirussystem, men de jobbar också på ett ganska raffinerat 
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sätt. Mer och mer går mot vitlistning, d.v.s. att man talar om vad som är okej att köra på 
datorn istället för att köra på vad som inte är okej. Det har vi haft stor glädje av det senaste 
med tanke på Ransomware som varit stort det senaste som smyger sig in och körs på 
maskinerna. Det har vi klarat oss rätt bra från, tack vare detta. Men det är ett elände varje 
gång man ska uppdatera ett system för då har inte de nya filerna hunnit vitlistas ännu och då 
får man vänta och lämna in dem för godkännande. 
 
Men jag kan tänka mig att det blir säkrare åt det hållet då. 
 
Absolut. Spamfilter är likadant, det är också en molntjänst. All mail passerar igenom den. 
 
Jättefint. Ungefär hur länge har ni använt er av SaaS-tjänster inom verksamheten? 
 
Det är i alla fall 10 år.  
 
För min nästa fråga här brukar jag lägga ut sex olika lappar som de jag intervjuar får kolla på 
och prata omkring. Men vi kör den digitala varianten här istället där jag skriver dem till dig. 
Det blir lite rörigare för dig men jag hoppas det går bra ändå. Min fråga är, Bland de följande 
faktorerna vill jag veta vilka som påverkar er mest respektive minst vid valet mellan två olika 
leverantörer i det fallet att de levererar en liknande tjänst? Vad gör att ni väljer det ena 
framför det andra? 
 
Jag läser igenom dem först då.[Ca 40 sekunder senare]. Bra fråga det här! Vill du jag ska 
rangordna de här? 
 
Det hade varit jättefint om du kunde. Du kan prata om andra faktorer också. 
 
Nu gav du mig ett alternativ och då förutsätter jag att de här övriga alternativen är 
likvärdiga. För ofta är det två olika system eller två olika appar som samma sak i stort sett. 
Bortsett från vad du har skrivit kan jag berätta hur det fungerar. Pris är alltid en viktig aspekt 
men sen handlar väldigt mycket om tilltron och möjligheten att hålla personuppgifter på rätt 
sätt. De grejerna har rätt stor betydelse om man står och väljer. Problemet idag är 
egentligen inte att vi alltid har ett val. Grejen är att om man vill ha ett visst typ av system är 
det på det här sättet det levereras. 
 
Det finns egentligen inte så många alternativ att välja på då? 
 
Nää, jag upplever att branschen vill styra oss mot att köra SaaS-tjänster eller olika typer av 
molntjänster. Nu hamnar vi i det läge du nämnde förut att jag kommer prata om massa 
annat om det som inte står här. I min värld handlar det väldigt mycket om att de ser dubbla 
värden i det. De kan ta betalt för driften, förutom säljsystemet och man kan dessutom låsa in 
dem då det alltid är betydligt svårare att byta från en SaaS-tjänst än en tjänst man har i lokal 
drift. Sen handlar det i grund och botten om bra avtal, skriver man inga bra avtal är det 
skitsamma om vart man driftar det för då är det ett elände ändå när man ska byta det. Så 
om vi vänder tillbaka till dina punkter, idag är det en grej som är mer och mer viktig och det 
är integrationer av system. Vi jobbar mycket mer med kedjor av att system hänger ihop. Inte 
minst tack vare alla E-tjänster som ska levereras. Har vi ett underliggande system så ska det 
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oftast frontas med en E-tjänst, portal eller någonting och då ska de prata med varandra. Hur 
systemet är uppbyggt, öppna gränssnitt, API:er och sådant som jag inte tror stod någonstans 
är oftast en viktig grej. 
 
Jag kan tänka mig att den första punkten, "hur väl underliggande hårdvara och infrastruktur" 
går in på det. 
 
Det är en viktig aspekt. Priset är en viktig aspekt. Personliga intressen och välbefinnande kan 
du sätta längst ner, för det är rätt ointressant. *skratt*. Sedan har du "hur lätt tjänsten 
kommer vara att använda efter implementering", användaraspekten är ju ett av de 
kriterierna vi har men den tänker jag att när vi står mellan två olika system och väljer har vi 
utvärderat dem som lika då jag anser att det är en egenskap som är väldigt viktig innan man 
väljer ett system. Men det är inte någonting som hänger ihop med att det är SaaS, vi letar ju 
webbgränsnitt oavsett om de ligger hos oss eller hos någon annan. Eller ser du även att bara 
det är ett webbgränssnitt oavsett om vi driftar det lokalt eller driftar det hos leverantören är 
en SaaS-tjänst? Om det är gränssnittet som är det viktiga eller vart den driftas? Vi kan ta ett 
exempel där vi har en tjänst för våra politiker att komma åt handlingarna, den når de genom 
en app i en padda. Det här ligger i våra servrar, är det en SaaS-tjänst i din bemärkelse? 
 
Egentligen inte då jag tänker mig mer att, för just det här fallet att det handlar om externa 
leverantörer.  
 
Vi har ju mängder av den typen av tjänster, så för användaren är det lite förvirrande ibland 
då de bara ser enkelheten i att det är ett webbgränssnitt och de skiter ju i om det ligger hos 
oss eller om en leverantör. Och i teknisk bemärkelse är det ju för användaren en SaaS-tjänst 
oavsett om vi driftar den eller om någon annan gör det. Vi har ett datacenter, de har ett 
datacenter, vilket datacenter det ligger på är ganska oväsentligt. Utan du tänker mer på 
valet av vart vi kör den eller inte. Och då är gränssnittet lite oberoende av det.  
 
Så den hamnar också ganska långt ner då kanske? 
 
Njae, den finns redan i stadiet innan. Nu är jag kanske lite elak mot dig, men i din fråga har vi 
redan betat av den frågan. Annars hade vi kanske valt det före allt annat. De här två måste 
vara jämbördiga för att det ska bli en diskussion om vart det ligger. Är du med mig då? 
 
Det tror jag. 
 
Sedan hade du hur mycket andra (samhälle, chefer, lagar) och annat påverkar, ska vi vara 
ärliga som du säkert märkt när du pratat med mina kollegor också är att ytterst är det 
verksamheten som väljer sina system. Vi på IT har lite veto om valen dock och kan säga att 
en viss tjänst inte går att köra då den tyvärr ligger i ett tredje land och det inte är förenligt 
med den lagstiftning vi har eftersom det ska hanteras personuppgifter som ett exempel. 
 
Så ni har lite att säga om innan det görs beslut i alla fall? 
 
Det har vi naturligtvis, och de lyssnar oftast ganska mycket på oss. Men det är ganska 
intressant faktiskt då man kan tro att IT-avdelningar generellt är väldigt protektionistiska, att 
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man tänker "Okej, det är klart att vi ska drifta det då" för att det på något sätt gynnar våra 
intressen men vi resonerar inte så. Ofta idag är det som så att verksamheterna vill att vi ska 
göra det, hellre än att man lägger ut det. Så just det här att det är en extern tjänst är 
någonting som värderas utav verksamheterna ibland som något negativt och att man hellre 
föredrar att ha det lokalt då man har bättre koll på grejerna, tycker man. För den delen så 
ligger inte beslutet hos mig, men när man frågar verksamheterna ibland så är det en grej 
som kan ligga högt upp, just att det är en molntjänst och att man vill ha den här (lokalt) om 
det alternativet finns. Sedan gällandes [hur väl tjänsten kommer hjälpa er i ert arbete], 
återigen så måste de vara likvärdiga annars väljer man ju den som gör mest nytta. 
 
Det är väl det det kommer ner till i slutändan då kanske. 
 
Ja. Hur väl tjänsten fungerar, användargränssnittet och priset har väl betydelse men de 
utvärderas först. Sen om de är likvärdiga kan det här om det är en SaaS-tjänst eller inte 
avgöra om det blir lokalt eller inte. Fick du svar på din fråga då? 
 
Ja jag tror det. Hade vi kunnat sätta en siffra på faktorerna också tror du? 
 
Det kan vi göra, jag hjälper dig med det då *skratt*. 
 
*skratt*. Ja, men det viktigaste är såklart det du sa runt omkring varje punkt. 
 
För mig har man en app för att den ska hjälpa till i arbetet på något sätt. Det är därför man 
skaffar den, så då står man inte och väljer en som är dålig och en som är bra på den punkten 
och säger att man väljer den dåliga för att den är en molntjänst.  
 
Då sätter jag en etta där. 
 
Sätt en etta där. Sedan det här med lagar spelar en viss roll, det blir en tvåa. Priset är 
naturligtvis också en viktig del. 
 
Blir det bra med en trea på priset då? 

Ja. Sen har du ju det där med underliggande hårdvara och infrastruktur, den får du ta som en 
fyra. 
 
Ja exakt. Och sedan hur lätt tjänsten förväntas vara att använda får en femma då förstår jag i 
och med att den utvärderingen redan hade gjorts nämnde du. 
 
Ja. Och sist kommer personliga intressen. 
 
Jättebra. 
[Ordningen blev som följande: 
- Hur väl tjänsten kommer hjälpa er i ert arbete 
- Hur mycket andra (samhälle, chefer, lagar) förväntar sig att ni ska implementera tjänsten 
- Pris för tjänsten 
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- Hur väl underliggande hårdvara och infrastruktur redan stödjer att tjänsten implementeras 
 
- Hur lätt tjänsten förväntas vara att använda efter implementering 
 
- Personligt intresse/välbefinnande att implementera tjänsten 
 
Min nästa fråga är: Bland de tjänster ni använder idag, vilka tror ni skulle vara lätta att flytta 
över till en annan leverantör? Och varför egentligen? 
 
Det finns nog ett par som vore lättare att flytta över och det beror nog på att vi har skrivit 
bättre avtal med dem.  
 
Det är avtalet det kommer ner till i slutändan? 
 
Ja det är det. Sen kan det vara andra grejer, en schysst leverantör kan ändå hjälpa till med 
sånt. Men man måste skriva med det i avtalet om hur man isåfall ska komma ur det och gå 
till någon annan. Det är samma problem när man byter ett vård- eller skolsystem, man 
måste från början se till att de ska vara behjälpliga och att formatet ska vara sådant att man 
kan föra över det till någon annan. Så det tror jag inte har någon betydelse om det är en 
SaaS-tjänst eller inte. Skillnaden på en lokalt producerad tjänst eller en externt producerad är 
väl bara lokaliseringen av hårdvaran ungefär. Egentligen är det inte så stor skillnad. Idag 
körs 9/10 system på Microsoft SQL-servrar och då är det mera att de har öppna API:er och 
snälla och behjälpliga när man ska flytta över grejerna. 
 
Min följdfråga på det var väl egentligen då också att fråga om vilka system som är svåra att 
flytta över och det svarade du ju lite på här nu. 
 
Ja, har vi inget bra avtal så är det ju svårt. Vi har faktiskt en molntjänst där vi t.o.m. har 
skrivit in att om leverantören skulle gå i putten, då har de en kopia av koden hos ett annat 
företag som vi ska kunna få för att kunna köra allt i egen regi.  
 
Det låter ju väldigt bra. 
 
Ja det är lite coolt.  
 
Precis, det är ju en väldigt bra sak att ha med sig och det vill man väl egentligen ha överallt 
förstår jag. 
 
Jo, men det är inte många som ställer upp på det, men det gjorde dessa. Det är bra ifall det 
värsta skulle hända för då kan vi köra vidare med den kod vi får av dem och ta ut datan. 
 
Det är ju en faktor om man skulle stå och väga mellan två olika leverantörer som väger rätt 
tungt. 
 
Absolut. Men som sagt, men jag ser inga tekniska problem ur just den aspekten. Det är mer 
hur företagspolicys är då en del är väldigt inlåsningsorienterade och inte speciellt positiva till 
när det kommer till att skriva avtal och hur de ska vara utformade. 



6 
 

 
Har du något konkret exempel på det där du känner att de verkligen vill ha fast oss? 
 
Jag passar nog på det nu. *skratt*. 
 
*skratt*. Det är helt okej att göra. Jag tänkte på det att du pratade ju om att ibland står man 
mellan valet att ha en tjänst i molnet eller att ha den lokalt driftad. Har du upplevt någon 
stor tidsskillnad på hur lång tid det tar att lägga en tjänst i molnet gentemot att lägga den på 
lokal drift hos er? 
 
Du menar hur snabbt man kommer till verkstad? 

Precis, från dess att idéen kläcks och att en användare faktiskt sitter och arbetar med 
systemet. 
 
Det går generellt sett lite snabbare när man väljer en molntjänst då det systemet redan är 
installerat och uppe. Så det är egentligen bara för dem att lägga upp en ny användare och 
köra igång och jobba. I det andra fallet måste vi sätta upp en hårdvara, eller den finns ju 
virtuellt så det är inga problem. Men vi måste installera en eller ett par Windows-servrar, 
någon webbserver och vi behöver lägga på lite system. Så det kan ta några dagar, men det 
har aldrig varit något stort. Det som tar tid när man väljer ett nytt system är inte 
installationen och att komma igång, utan det är nog mer avtalsskrivning. Samt 
vilkorsgrejerna, för det kan ta det. Jurister tar det. 
 
Exakt, och utvärderingar av allting och så? 
 
Ja. Och är det ett system som kostar lite pengar så är det en offentlig upphandling som 
gäller. Där är det ingen skillnad om det är en molntjänst eller en lokal tjänst. Det är ju 
avtalets värde så att säga, om man går in i ett treårigt avtal eller något sånt så är det ju de 
tre åren man ska räkna på. Då måste man köra LOU [lagen om offentlig upphandling] och då 
tar det lång tid, sen blir det överklagat. 
 
Då spelar tidsskillnaden egentligen ingen roll vid valet mellan lokal drift eller att lägga det i 
molnet? 
 
Nej, det är dagar vi pratar om i skillnad där och det kanske tar månader med allt annat så 
det är ingen viktig faktor egentligen. 
 
Okej. Jag skulle vilja fråga lite vid leverantörsinlåsningar som vi redan nuddat lite vid. Men 
jag skulle vilja veta hur viktigt det är för er att undvika leverantörsinlåsningar när ni väljer en 
ny tjänst? 
 
Det är jätteviktigt. Det är inte bara för att det är SaaS-tjänster utan även i andra fall kan man 
se hur genom de avtal man har satt hur deras möjligheter att öppna upp gränssnitt och 
annat är väldigt svåra att ha att göra med, en del av dem. Är det inte reglererat i avtalet så 
finns det inte, tyvärr. Så det är viktigt. 
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Och du nämnde att ni har lite möjligheter för byte till andra leverantörer med någon tjänst, 
men överlag, hur ser det ut kring alla tjänsterna? Om ni har tänkt på inlåsningarna när ni gått 
in i tjänsterna eller om ni i efterhand känt att ni borde ha tänkt på det mer? 
 
Det är en bra fråga. Jag tror vi snurrar någonstans runt 200 IT-system, och det här är väl ett 
dussintal av dem som är molntjänster. Långt ifrån alla har jag varit med och skrivit avtal på 
kan jag erkänna, även om jag har varit här länge. Men visst finns det avtal som är bättre 
eller sämre där man känner att vissa blir bökiga att komma ur. Jag har inga jättebra exempel 
dock, det är väl mer att när man skrev vissa av avtalen så har man haft dem i rätt många år 
och då var det där med SaaS ganska nytt. Så då har man kanske inte tänkt till på det sättet 
man borde ha gjort. Och en del gånger har man gått alldeles för snabbt in i det utan att 
tänka på hur avtalet är skrivna. Men jag har inga jättebra exempel på det dock. Sen har jag 
väl några system jag själv tänker på som är lättare respektive svårare att byta, men inte så 
att vi pratar om dem i de termerna.  
 
Är det något du ser att ni kommer prioritera mer i framtiden? 
 
Det är det. Om det är något man ska säga, ett dilemma med SaaS-tjänster är att IT-
avdelningarna behöver inte vara med när man gör den upphandlingen rent praktiskt. Det är 
oftast ett argument hos leverantören att det går mycket fortare om man inte blandar in de 
här krångliga IT-nissarna. Då innebär det att när jag ser avtalet så är det redan påskrivet 
eftersom det oftast går bra med en standardwebbläsare  och man inte behöva öppna 
specifika portar i någon brandvägg eller något annat så är det redan försent för oss att 
agera. När man sedan påtalar det, då det alltid är kul att komma och berätta sånt i 
efterhand [ironiskt sagt]. Vi har några såna system där avtalen inte är så bra. De som sällan 
gör upphandlingar och sällan gör avtalsskrivningar tror att ett avtal är en sanning som läggs 
framför dem och inte en partsinlaga som är ett förslag till hur vi ska förhålla oss till varandra 
och den måste man kunna förhandla om. Det är allt från hur tvister ska lösas, eller hur man 
ska kliva in och ur en relation och liknande. Det ska man se till att fixa från början och då får 
det ta lite tid innan man skriver på istället, för när man som väl skrivit på har man accepterat 
villkoren och då är man redan rökt. Men när de kommer med avtalsförslag frågar jag alltid 
om de har gott om tid eller om vi bara ska köra? *skratt*. 
 
*skratt*. Jag har bara någon fråga till här nu, nästa fråga berör GDPR. Vilka problem har ni 
identifierat era tjänster gällandes det nya EU-direktivet? Då tänker jag på SaaS-tjänsterna då. 
 
Jag kan inte säga att vi har identifierat sådär jättemånga problem med detta ännu. Det beror 
litegrann på att vi och alla andra i den här branschen väntar ut Maj månads utgång och ser 
litegrann på hur den svenska lagstiftningen kring det och hur den kommer se ut. Den kommer 
i stort sett se ut som det andra vet vi, men det finns en del saker som ska förtydligas på 
nationell nivå och det är vi lite nyfikna på. Problemet är egentligen inte om det är en SaaS-
tjänst eller en lokal tjänst då det handlar om att ha ordning och reda på sina personuppgifter 
i bägge fallen. Har man det har man det har man koll. Sen är nog det de flesta är mest 
fundersamma över ostrukturerade texter. Alltså, allt från webbsidor till Word-dokument. 
Personuppgifter i ett vanligt Word-dokument, hur hanteras det? Då har det ingen betydelse 
om det ligger i ett externt system eller ett internt och där tror jag många känner att de inte 
har någon koll på det sättet som lagen förmodligen förväntas kräva.  
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Om jag förstår det rätt så är det klassificeringen av informationen och hur den görs 
egentligen? 
 
Vi har jobbat med informationsklassning och har gjort länge med våra system. Det gör vi 
oavsett om det ligger internt eller externt. Det är en grej som du inte har varit inne på men vi 
kör ju MSB.s tänk, att vi har en tregradig skala på informationsklassning och konfidentialitet, 
tillgänglighet o.s.v. och är det så att vi har höga krav på det så påverkar det ju också var vi 
kan hantera den här informationen. Och där blir det ju en skillnad om det ligger i molnet för 
vissa. För då är det sagt från datainspektionen att det ska vara två-faktorsinloggning när 
man accessar personuppgifter över Internet. Där blir det ju praktiska konsekvenser, men så 
är det ju idag också, det kommer ju inte med GDPR. Sen är det ju vart informationen lagras 
och om vi har tillgång till den inom EU och såna grejer som också styrs redan idag av 
lagstiftningen. Så det är väl mer såna frågor som är intressanta. I övrigt ser jag inte en så 
stor skillnad på hur det är idag. Vi kommer få göra samma jobb i molnet eller om det ligger 
lokalt. 
 
Så skillnaden blir mer att det bara blir mer uppskärpt egentligen? 
 
Ja, över hela linjen.  
 
Okej, och hur har ni inom verksamheten tänkt förbereda er inför GDPR? Om det finns något 
konkret kring det. 
 
Jo, det finns ju de här femton råden från datainspektionen. Läser man dem kan man säga - 
vilket vi hävdar med en dåres envishet - att GDPR till 90% är en verksamhetsfråga som 
handlar om ordning och reda. Inte en IT-fråga. Vi blir ju nerlusade från leverantörerna här på 
IT-avdelningen att de har svaren på den här frågan bara vi köper deras system. Det hjälper 
tyvärr inte med några system om man inte vet vart man har sina personuppgifter, varför 
man gör saker och ting. Något vi jobbar med nu och sen en tid tillbaka är att försöka och 
inventera och se till att alla har koll på sina personuppgiftbiträdesavtal och såna grejer. 
Information till de anställda, kring de vi registrerar så vi gör det på ett riktigt sätt. Det är nog 
mer det vi har snappat upp på sistone. Sen kommer vi det närmaste året att trycka på när 
det närmar sig, att vi faktiskt har koll på grejerna. Så vi lär få gå ut och fråga om på en del 
system så att de verkligen har koll. Sen har man ju tagit bort lite av skälen till varför man 
registrerar, det är ju något som måste skärpas till ordentligt. Annars ser jag inte så mycket 
problem. Det enda man fasar för är det här med ostrukturerade texter. Det känner jag är ett 
jätteproblem om de verkligen menar allvar med det.  
 
Det kan jag förstå hade kunnat bli ett jättestort problem. Min nästa fråga är, vilka lagar och 
regler finns det som ni måste leva upp till angående SaaS? Om det finns något specifikt du 
tänker på. 
 
PuL är entydig på det viset, den är det viktigaste då det oftast handlar om personuppgifter. I 
övrigt är det inga andra konstigheter egentligen. Det kan ju vara Patientdatalagan och såna 
grejer om det gäller t.ex. vården. 
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Om det rör sig om en specifik sektion då? 
 
Ja, men annars är det inga konstigheter tror jag. Sköts det inom EU och det i övrigt är okej 
ser jag inte att det är något mer.  
 
Okej. Min sista fråga är: Hur ser framtidsvisionen ut hos er angående SaaS? Om du kan tänka 
dig 5-10 år framåt hur du tror det kan se ut? 
 
Jag tror det här är så starka marknadskrafter som styr så jag tror inte vi har ett val utan att 
det kommer bli så att majoriteten av våra system kommer hamna i olika typer av externa 
molntjänster. Det är en korta sammanfattningen. Sen kan jag tycka att det är lite synd då jag 
kan känna att vissa tjänster med fördel hade kunnat fortsätta köras i lokal drift. Men det blir 
säkert inte så att man har ett så stort val.  
 
Det var de frågorna jag hade, känner du att du har något du skulle vilja lägga till som du tror 
kan vara till nytta för mig angående just de här tre frågorna jag nämnde innan intervjun? 
[problem, strategier och faktorer] 
 
Det är nog det vi sa på slutet som är sammanfattningen. Jag tror att det finns för mycket att 
vinna för leverantörerna. Lägger vi upp en strategi är det inte vi som äger frågorna riktigt, 
utan att vi allt mer hamnar i de lägena där vi inte kan välja utan att det är bara att förhålla 
sig. Därmed inte sagt att det enbart är negativt, det finns många bra grejer med SaaS-
tjänster. Problemet är just att när man säljer in en SaaS-tjänst så berättar de ofta om det här 
bergrummet som ligger 50 meter under jorden som den tidigare militären hade där de har 
sina servrar. Men de berättar inte att det är Nisse som tar hand om servrarna och precis 
kommit ut ur skolan och inte har en aning om vad han håller på med, så därför går allting 
ner. De gånger vi har problem med SaaS-tjänsterna är det inte p.g.a. terroristbrott utan den 
mänskliga faktorn. Långt ifrån alltid är det de vassaste knivarna som jobbat med detta 
verkar det som, om man ska vara ärlig. Dessa är det svårare att skriva sig fri från, det är 
väldigt svårt att skriva bra SLA:er med leverantörerna kring den här typen av tjänster. Då är 
vi dessutom alltid beroende av ytterligare en part, d.v.s. vår internetleverantör däremellan, i 
två ändar dessutom. De andra kanske har en annan internetleverantör än vad vi har. Så vi får 
en ökad sårbarhet, vi får mer problem med de här tjänsterna generellt sett, det är min bild. 
Vi har en tjänst som vi har för omdömen av elever och detta är en molntjänst som ligger i 
Sverige. När vi förhandlade med dem var jag med och då frågade jag lite om SLA.er, 
öppettider och vad de hade för skydd och liknande. Det tyckte han bara var dumt, men sen 
tog det ungefär 3/4 år [9 månader] under ett höstlov. Idag är det så lätt att fixa en DDoS-
attack idag så då var det några elever som tänkte att de sänker systemet under höstlovet 
eftersom det var då lärarna skulle sitta och sätta omdömen och då låg systemet nere i 
nästan en vecka. Sen träffade jag honom någon månad efteråt och då skojade han litegrann 
och erkände att jag faktiskt hade rätt. 
 
Det är ju skönt att få höra ibland ändå. 
 
Jo, även om det inte hjälper i efterhand. Men med dessa tjänsterna ska man ha klart för sig 
att vi har synnerligen lite problem med rent driftrelaterade problem, och det har de också. 
Detta för att de virtuella miljöerna idag är så driftsäkra och vi har så mycket möjligheter att 
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kunna flytta inom klustret. Det man tänker idag, kring vad som faktiskt är problemet, då är 
det kommunikationsproblem. Ju fler led man har i kommunikationen, desto mer sårbar blir 
miljön. Ibland får vi sämre tillgänglighet och mer sårbarhet. Sedan har vi givetvis mindre koll 
på vilka som har koll på informationen, även om vi skriver in det i alla våra avtal, 
personuppgiftsbiträdesavtal och så, så vet man inte i verkligheten hur det ser ut ändå. Det 
finns mycket frågor kring vad händer när man sedan går ur tjänsten, finns det inte kvar 
något på några backupband någonstans? De har ju lovat så mycket att de ska göra det, har 
de kunnat ta bort allt det fast ändå ha kvar vår grannkommun i samma server eller hur har 
de lyckats med allt? När försvinner datan från deras backuper? Det är mycket såna frågor 
som blir annorlunda när man gör det i en extern miljö. Det är de frågorna jag tycker är 
viktiga, så oavsett vilken strategi vi har får vi hantera dem. Det är återigen i avtalen man 
hamnar, det är det vassaste instrumentet vi har. I verkligheten om de faktiskt gör som de har 
lovat, det vet man ju inte. 
 
Men man får ändå förhålla sig till det och hoppas att det hålls då. Men jag tackar återigen så 
mycket för att du kunde ställa upp på det här. 
 
Det är bra, lycka till med ditt arbete! 
 
Tack 
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