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Sammanfattning 

Business Intelligence (BI) möjliggör bättre och effektivare beslutsfattande genom att 

förse beslutsfattare med relevant information vid rätt tillfälle, plats och format och har 

därmed möjligheten att stärka verksamheter. Idag är det svårt att hitta en framgångsrik 

verksamhet som inte tillämpar BI. Implementeringen och underhållningen av BI är dock 

kopplad till några förebyggande faktorer. Cloud Computing (CC) är en ny typ av lösning 

som har potentialen att åtgärda de förebyggande faktorerna som brukar hindra 

verksamheter från att utnyttja fördelarna hos BI. Kombinationen av BI och CC brukar 

kallas för Cloud BI, vilket är området som denna undersökningen berör. Styrkor och 

svagheter hos CC blir ärvda till Cloud BI i samband med kombinationen. Precis som BI har 

sina förebyggande faktorer har även Cloud BI förebyggande faktorer i form av svagheter. 

Verksamheter måste överväga styrkor mot svagheter innan de väljer att tillämpa Cloud 

BI. 

Under denna undersökningen genomförde författaren en litteraturgranskning och 

upptäckte både inkonsekvens och motsägelser angående styrkor och svagheter hos Cloud 

BI samt en brist på empiriska och kvalitativa studier. Författaren valde därmed att 

undersöka styrkor och svagheter hos Cloud BI i praktiken, genom att ta reda på hur 

praktiska användare i Sverige upplever Cloud BI. Användarnas upplevelser samlades in 

genom semi-strukturerade intervjuer och analyserades genom tematisk analys. Totalt 

deltog sex respondenter från fyra olika verksamheter. Resultatet visar att styrkorna som 

användarna upplever är (1) skalbarhet, (2) tidsbesparingar, (3) mobilitet, (4) potentiella 

kostnadsbesparingar, (5) inbyggd säkerhetskopiering, (6) effektivitet samt (7) tillgång till 

de senaste versionerna medan svagheterna som användarna upplever är (1) svårt att 

estimera kostnader, (2) lagstiftningsproblem, (3) leverantörsberoende, (4) 

kompatibilitetsproblem, (5) mognad samt (6) valmöjligheter. 

Nyckelord: Business Intelligence, Cloud Computing, Cloud BI, styrkor och svagheter. 
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Abstract 

Business Intelligence (BI) enables better and more efficient decisions making by 

providing decisions makers with relevant information in the right time, place and format 

and can therefore strengthen enterprises. Today, it’s hard to find a successful enterprise 

that doesn’t use BI. The implementation and maintenance of BI is associated with a few 

preventive factors though. Cloud Computing (CC) is a new type of solution that has the 

potential to fix these preventive factors that hinder enterprises from utilizing the 

advantages of BI. The combination of BI and CC is usually called Cloud BI, which is the area 

in focus for this study. Both strengths and weaknesses from CC is inherited to Cloud BI in 

conjunction with the combination. Cloud BI also has preventive factors in the form of 

weaknesses, just like BI. Enterprises must way strengths against weaknesses before 

choosing to adopt Cloud BI. 

During this study the author identified contradictions and a lack of consistency regarding 

strengths and weaknesses in literature and a scarcity of empirical and qualitative studies. 

Therefore, the author chose to examine Cloud BI’s strengths and weaknesses in practice, 

by finding out how practical users in Sweden experience Cloud BI. The users’ experiences 

were gathered using semi-structured interviews and was analyzed through thematic 

analysis. A total of six respondents from four different enterprises participated. The result 

show that the strengths that the respondents experience are (1) scalability, (2) time 

savings, (3) mobility, (4) potential cost savings, (5) built-in redundancy, (6) effectivity and 

(7) access to the latest versions meanwhile the weaknesses that the respondents 

experience are (1) difficulty to estimate costs, (2) legislative problems, (3) vendor 

dependability, (4) compatibility problems, (5) maturity and (6) options. 

Keywords: Business Intelligence, Cloud Computing, Cloud BI, strengths and weaknesses. 
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Förord 

Tack till alla involverade personer! 

Jag vill först och främst tacka samtliga respondenter som deltog i undersökningen. Utan 

respondenternas upplevelser och erfarenheter hade inte undersökningen kunnat 

slutföras. Med tanke på att tillämpningen av Cloud BI i praktiken är låg samt att 

respondenterna är upptagna personer, är jag tacksam för att dem tog tiden att delta. 

Ett stort tack till Kristens Gudfinnsson som har varit en bra handledare genom hela 

arbetet. Kristens återkoppling och råd har varit en bidragande faktor till att 

undersökningen hela tiden gick framåt, i rätt riktning dessutom.  

Jag vill även tacka mina ”critical friends”: Christoffer Chamoun, Niklas Ölund och Sadaf Al-

haddad, som har kommit med synpunkter och kommentarer under seminarierna. 
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1. Inledning 

Historiskt sett har information betraktats som verksamheters näst viktigaste resurs 

(Ranjan, 2009) och är på väg att bli verksamheters primära resurs (Demirkan & Delen, 

2013). Tillgång till rätt information vid rätt tillfälle ökar sannolikheten för att fatta bättre 

beslut (Agostino et al., 2013). Business Intelligence (BI) möjliggör bättre och effektivare 

beslutsfattande (Chaudhuri et al., 2011) genom att förse beslutsfattare med relevant 

information vid rätt tillfälle, plats och format (Negash, 2004). Verksamheter som 

tillämpar BI har därmed bättre stöd för att fatta faktabaserade beslut och behöver inte lita 

på sin intuition eller ”magkänsla” lika mycket (Watson & Wixom, 2007). BI kan delas upp 

i två olika områden; det ena området syftar till att transformera data till information 

medan det andra syftar till att transformera information till kunskap (Ponniah, 2010). 

Transformationen av information till kunskap är vad som genererar mervärde i samband 

med att verksamheter faktiskt använder BI (Watson & Wixom, 2007). Numera är det svårt 

att hitta en framgångsrik verksamhet som inte utnyttjar BI-teknologier, metoder och 

processer (Chaudhuri et al., 2011). Tillämpningen av BI kan bidra med ett övertag över 

konkurrenter på marknaden. BI kan även stärka verksamheter genom 

kostnadseffektivisering, tidseffektivisering, processeffektivisering, bättre 

beslutsunderlag och beslut samt genom stödjandet av strategiska mål (Wixom & Watson, 

2010).  

Historiskt sett har implementering och tillämpning av BI varit mycket resurskrävande för 

verksamheter (Al-Aqrabi et al., 2015). Kostnader för hårdvaror, mjukvaror och 

kompetenser som krävs för att implementera och underhålla BI är signifikanta (Watson 

& Wixom, 2007). De stora kostnaderna brukar rendera i tveksamheter om det faktiskt är 

värt att implementera BI (Larson & Chang, 2016) och betraktas som det största hindret 

för införandet (Muriithi & Kotzé, 2013). Verksamheter har fortfarande problem med att 

kvantifiera mervärdet av ett BI-initiativ, vilket har resulterat i svårigheter med att 

förklara avkastningen på den stora investeringen (ROI) (Larson & Chang, 2016). Den 

ständigt växande komplexiteten samt de höga kraven på kompetenser är andra 

förebyggande faktorer för implementeringen och spridningen av BI (Muriithi & Kotzé, 

2013).  

På senare tid har det vuxit fram en ny typ av lösning som kan göra BI mer tillgängligt och 

prisvärt för fler verksamheter (Papachristdoulou et al., 2017). Den nya lösningen fick sitt 

namn år 2006 av Eric Schmidt från Google och är numera känt som Cloud Computing 

(Rajaraman, 2014). Cloud Computing (CC) är betraktat som ett av de viktigaste 

genombrotten under informationsteknologins tid (Balachandran & Prasad, 2017). Enligt 

Agostino et al. (2013) kommer CC vara en hörnsten för dem flesta verksamheterna i 

framtiden. CC, som på svenska kallas för moln-lösningar eller moln, är en 

datoranvändningsstil där skalbara och elastiska IT resurser hyrs som en service av en 

leverantör, genom internet (Erl et al., 2013). Datoranvändning börjar därmed skifta från 

att användare äger fysiska resurser till att dem istället hyr virtuella resurser. Moln-

baserade tjänster kan låta som ett bra alternativ, men precis som med andra tjänster finns 

det både styrkor och svagheter som verksamheter behöver vara medvetna om 

(Rajaraman, 2014).  
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Det är styrkorna hos CC som erbjuder verksamheter vad dem behöver för att 

framgångsrikt kunna tillämpa BI (Al-Aqrabi et al., 2015). Tillämpningen av BI i molnet kan 

åtgärda de stora kostnaderna, komplexiteten och kraven på kompetenser och kan därmed 

öka tillämpningen av BI i praktiken (Muriithi & Kotzé, 2013). Cloud BI innefattar 

användandet av BI-förmågor som en service genom molnet (Kasem & Hassanein, 2014). 

Cloud BI kommer att vara en viktig del i framtidens BI-implementeringar (Al-Aqrabi et al., 

2015) och anses vara ett genombrott för området (Hooda, 2014). Under senare år har 

populariteten och tillämpningen ökat, eftersom verksamheter har insett styrkorna med 

att tillämpa Cloud BI (Al-Aqrabi et al., 2015). Områdets framväxt är också tydlig i Gartners 

(2017) enkätundersökning, som syftar till att ta reda på teknologiska prioriteter för CIO:s 

för år 2018, där BI är satt på första plats och moln-lösningar på tredje plats. Det är dock 

inte bara styrkorna från CC som blir ärvda till Cloud BI i samband med kombinationen. 

Även svagheter blir ärvda (Nedunchezhian et al., 2012) och måste övervägas mot 

styrkorna innan verksamheter väljer att tillämpa Cloud BI (Tamer et al., 2013).  

1.1 Problemområde 

BI är ett område som erbjuder många undersökningsmöjligheter för akademiker att 

utforska (Wixom & Watson, 2010; Negash, 2004). Nya undersökningsmöjligheter uppstår 

regelbundet (Wixom & Watson, 2010), ofta i samband med möjligheten att kombinera 

olika områden (Mwilu et al., 2016).  

Cloud BI är betraktat som en av de mest moderna teknologierna inom 

informationsteknologi (Papachristodoulou et al., 2017). Vidareutvecklingen av BI kan inte 

ignorera trenden att kombinera BI och CC (Deepika & Nirmala, 2017; Olszak, 2014; Ouf & 

Nasr, 2011). Akademiska undersökningar inom Cloud BI är begränsade med endast några 

få studier som utforskar ämnet (Ereth & Baars, 2015; Wang et al., 2011). Anledningen till 

detta kan vara på grund av att tillämpningen av CC i mer sofistikerade områden som BI är 

i sina tidiga stadier (Ereth & Baars, 2015). Eftersom forskning inom området är så pass 

begränsad har ett antal författare lyft fram behovet för mer forskning inom Cloud BI 

(Larson & Chang, 2016; Mwilu et al., 2016; Chen et al., 2012, Lim et al., 2012; Chaudhuri 

et al., 2011). Andra forskare har också lyft fram hur viktigt det är att samla praktiska 

erfarenheter (Baars & Kemper, 2010) och utveckla ett bredare perspektiv inom Cloud BI 

(Ereth & Dahl, 2013), vilket görs genom att samla erfarenheter från användare i praktiken. 

Innebörden av att tillämpa Cloud BI är inte helt förstådd ännu (Agostino et al., 2013) och 

förutom praktiska erfarenheter är också förståelsen för styrkor och svagheter avgörande 

för att framgångsrikt kunna tillämpa Cloud BI (Mircea et al., 2011) samt för att bättre 

förstå området (Tamer et al., 2013). Dessutom har Olszak (2014) påpekat att 

undersökningar inom Cloud BI är sällsynta, ofärdiga och beskriver inte styrkor och 

svagheter på ett omfattande sätt.  

Under en litteraturgranskning sammanfattade författaren styrkor och svagheter hos 

Cloud BI från litteraturen. Litteraturgranskningen var semi-systematisk och beskrivs i 

kapitel 3.5.1. Tabell 1 representerar styrkor och svagheter enligt Cloud BI-forskning. 

Litteraturgranskningen genererade inte bara en sammanfattad bild av styrkor och 

svagheter enligt litteraturen, författaren identifierade dessutom flera brister och gap 

inom Cloud BI-forskning, vilket delvis motiverar vikten av studiens genomförande. 

Styrkorna och svagheterna beskrivs mer ingående i bakgrundskapitlet (se Tabell 1).  
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Styrkor Svagheter 

1. Kostnader 1. Säkerhet 

2. Flexibilitet 2. Brist på kompatibilitet 

3. Effektivitet 3. Prestanda 

4. Bred tillgänglighet 4. Problem med tillgänglighet 

5. Produktivitet 5. Problem med lagstiftning 

6. Pålitlighet 6. Försvårar budgetering 

7. Prestanda 7. Leverantörsberoende 

8. Låga kompetenskrav 8. Dålig mognad i praktiken 

Tabell 1 - Styrkor och svagheter hos Cloud BI i litteraturen (Författarens egna) 

Styrkorna och svagheterna som är sammanfattade i Tabell 1 är bevis på att det finns 

inkonsekvens angående styrkor och svagheter hos Cloud BI tvärs över tidigare forskning, 

samt att det förekommer motsägelser, bland annat angående prestanda, säkerhet och 

skalbarhet. Även om dessa styrkor och svagheter tas upp i litteraturen så finns det inte 

många studier som fokuserar specifikt på att undersöka just styrkor och svagheter. De få 

studierna som har identifierats är exempelvis Maresova (2015), Muntean (2015), Hooda 

(2014), Kasem och Hassanein (2014), Olszak (2014), Gurjar och Rathore (2013) och 

Tamer et al. (2013), dock förekommer det också inkonsekvenser och motsägelser i dessa 

studier, vilket visar på att det finns rum för att vidare undersöka området i strävan efter 

mer tydlighet och utökad kunskap.  

Det är svårt att få en övergripande bild av styrkor och svagheter hos Cloud BI när olika 

författare motsäger varandra. De flesta studier som har styrkor och svagheter som 

huvudfokus presenterar helt enkelt styrkor och svagheter utan att beskriva vilken 

forskningsmetod som ligger till grund för studien. Majoriteten av tidigare forskning 

analyserar styrkor och svagheter från litteraturen, inte utifrån empirisk datainsamling. 

Llave (2017) nämner att det finns en brist på empiriska studier som presenterar styrkor 

hos Cloud BI. Även svagheter behöver genomgå mer undersökning enligt Llave (2017) 

och Kasem och Hassanein (2014). Styrkor och svagheter från litteraturen avspeglar inte 

nödvändigtvis styrkor och svagheter i praktiken. Det finns därmed en brist på forskning 

som involverar verksamheter med erfarenhet i syfte att undersöka styrkor och svagheter 

i praktiken. En anledning till att författare är oeniga angående styrkor och svagheter kan 

vara på grund av att litteraturen präglas av litteraturgranskningar. Detta tillvägagångsätt 

kan ha resulterat i inkonsekvens och motsägelser, vilket kan vara ett tecken på att 

forskare inom Cloud BI kanske bör vända sig till empirisk datainsamling i sina 

undersökningar av styrkor och svagheter. Det faktum att Cloud BI-forskning gällande 

styrkor och svagheter präglas av litteraturgranskningar är ingen konstighet, eftersom 

området är relativt nytt och tillämpningen i praktiken är låg (Ereth & Baars, 2015).  

Trots att akademiker är kända för att ha en hög kompetensnivå, kan det vara så att 

kunskap angående styrkor och svagheter är mer trovärdig när det kommer från 

användare som har erfarenhet inom tillämpningen av Cloud BI. Ingen tidigare forskning 
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som identifierades i litteraturen tillämpade kvalitativa metoder för att undersöka styrkor 

och svagheter hos Cloud BI. Detta innebär att det dessutom finns en brist på kvalitativa 

undersökningar som syftar till att utforska styrkor och svagheter hos Cloud BI i praktiken.  

1.1.1 Problemformulering 

Som framkommit ovan är forskning kring hur Cloud BI upplevs bland användare 

begränsad och litteraturen kring styrkor och svagheter kan ses som inkonsekvent och 

motsägelsefull. Begränsningen av empiriska studier har lyfts i litteraturen för att få en 

ökad förståelse för området från användarens perspektiv. Som ett tillägg i forskningen för 

att utöka kunskapen om Cloud BI har följande problemformulering tagits fram: 

• Hur upplevs Cloud BI bland praktiska användare? 

Studien kommer att utgå från styrkor och svagheter perspektivet för att besvara 

huvudfrågan och därför har följande delfrågor tagits fram: 

1. Vilka styrkor hos Cloud BI upplever användarna? 

2. Vilka svagheter hos Cloud BI upplever användarna? 

1.1.2 Syfte 

Syftet med studien är att, genom att besvara problemfrågan, bidra till ökad kunskap 

angående styrkor och svagheter hos Cloud BI utifrån användarnas perspektiv. För att 

bidra till Cloud BI-forskning är syftet att analysera styrkor och svagheter hos Cloud BI 

genom att kvalitativt undersöka hur användare i praktiken upplever Cloud BI. Som 

komplement kommer resultatet av studien även att bidra till tidigare forskning inom 

området genom att författaren granskar de identifierade styrkorna och svagheterna 

(Tabell 1) och undersöker hur dem stämmer överens med användarnas egna upplevelser. 

1.1.3 Avgränsning 

Studiens huvudfokus är att undersöka hur praktiska användare i Sverige upplever styrkor 

och svagheter hos Cloud BI. Därmed är det användarens perspektiv på styrkor och 

svagheter som undersöks, inte leverantörens. Med användare menas inte den 

genomsnittliga användaren av enkla rapporteringsverktyg utan högre uppsatta 

användare som har en holistisk syn på verksamheten eftersom styrkor och svagheter i 

kontext till denna undersökningen är på en verksamhetsnivå. Studien kommer inte 

jämföra styrkor och svagheter mellan respondenterna baserat på variabler som 

exempelvis olika typer av moln, leverantörer, tillämpningsgrad i verksamheten eller 

storleken på verksamheten. Respondenternas erfarenheter syftar till att komplettera 

varandra för att ge en helhetsbild av styrkor och svagheter hos Cloud BI i praktiken. 

1.1.4 Förväntat resultat 

Studiens resultat förväntas fylla empiri-gapet, ge en bild över styrkor och svagheter hos 

Cloud BI i praktiken samt bidra till en djupare förståelse för innebörden av att tillämpa 

Cloud BI. Resultatet förväntas inte bara ha akademiskt värde genom kunskapen som 

kommer att genereras för området, utan även praktiskt värde då verksamheter kommer 

kunna använda studiens resultat för att jämföra styrkor och svagheter och därmed få en 

ökad förståelse för Cloud BI samt en inblick i hur Cloud BI upplevs bland praktiska 

användare. Detta kan hjälpa dem överväga sin egna tillämpning av Cloud BI. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel avser att presentera studiens nyckelbegrepp mer ingående samt presentera 

tidigare forskningsresultat angående styrkor och svagheter hos Cloud BI.   

2.1 Business Intelligence 

Beslutsstödsystem (DSS) har använts som ett hjälpmedel inom verksamheter för att fatta 

bättre beslut sedan 1970-talet och har sedan dess blivit använda i stor utsträckning 

(Watson & Wixom, 2007). Luhn (1958) introducerade begreppet ”Business Intelligence” 

redan under 1950-talet i sin artikel ”A Business Intelligence System”. Det var dock under 

1990-talet begreppet fick sitt genombrott, då Howard Dresner, från Gartner Group, 

refererade till analytiska applikationer som Business Intelligence (Wixom & Watson, 

2010; Watson & Wixom, 2007). Sedan dess har begreppet BI använts i större utsträckning 

både inom akademin och i praktiken samtidigt som begreppet har utvidgats i omfattning 

(Wixom & Watson, 2010). Nya trender som snabba analyser och data science har växt 

fram som en del av området (Larson & Chang, 2016).  

Wixom & Watson (2010, s 14) beskriver BI som ”a broad category of technologies, 

applications, and processes for gathering, storing, accessing, and analyzing data to help its 

users make better decisions.” Kortfattat handlar BI om att möjliggöra bättre och effektivare 

beslutsfattande (Chaudhuri et al., 2011; Wixom & Watson, 2010) genom att förse 

beslutsfattare med relevant information vid rätt tillfälle, plats och format (Negash, 2004). 

Teknologier, applikationer och processer är komponenter i ett BI-ramverk. När 

komponenterna i BI-ramverket är implementerade lokalt inom verksamheten, brukar 

detta kallas för traditionell BI (Gash et al., 2011).  

2.1.1 Komponenter 

Figur 1 ger en förenklad bild av det komplexa BI-ramverket, beståendes av fem 

övergripande komponenter, samt illustrerar dem två distinkta områdena inom BI som 

presenteras i inledningen.  

 

Figur 1 - BI-komponenter (Inspirerad av Gash et al., 2011 och Ponniah, 2010) 

Data som skall transformeras till information skapas oftast av källsystem (Gash et al., 

2011). Datat brukar härstamma från flera olika datakällor, inklusive transaktionssystem 

och ERP-system (Wixom & Watson, 2010). Ponniah (2010) kategoriserar datakällor i 

produktionsdata, interna data, externa data och arkiverade data. Dessa datakällor brukar 

innehålla data med varierande kvalité och format, vilket gör transformationen av data till 
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information till en utmaning (Chaudhuri et al., 2011). Chen et al. (2012) kallar den här 

typen av källdata för ”BI & A 1.0”, eftersom den mestadels är strukturerad och kan lagras 

i ett Data Warehouse. Ostrukturerade data är dock också relevanta för analys och kan anta 

format som text, bilder, konversationer och dylikt (Negash, 2004).  

Innan datat kan lagras i ett Data Warehouse, måste den transformeras till information 

genom en process som kallas Extract, Transform, Load (ETL) (Chaudhuri et al., 2011). 

Syftet med ETL-processen är att extrahera data från olika datakällor för att sedan 

integrera, tvätta och standardisera datat innan det lagras som information i ett Data 

Warehouse (Chaudhuri et al., 2011). Transformationen av data till information är det 

mest utmanande området och brukar kräva ungefär 80% av tiden och renderar i mer än 

50% av oförväntade kostnader (Watson & Wixom, 2007).  

Data Warehouse är en central komponent inom BI (Ponniah, 2010). Det är oftast genom 

Data Warehouse som BI och analysaktiviteter utförs (Chaudhuri et al., 2011). Bill Inmon 

(2005, s 29) beskriver ett Data Warehouse som ”subject-oriented, integrated, nonvolatile, 

and time-variant collection of data in support of management’s decisions.”  

Datavisualisering och analys baseras oftast på informationen som finns lagrat i ett Data 

Warehouse (Gash et al., 2011). Denna komponent är mångfacetterad och kan ta form som 

Online Analytical Processing (OLAP), Data Mining, rapporter, dashboards, SQL-frågor och 

dylikt (Chaudhuri et al., 2011). Det är de analytiska applikationerna som används för att 

transformera information till kunskap (Ponniah, 2010).  

Den sista komponenten är slutanvändare som konsumerar informationen (Gash et al., 

2011). I samband med att slutanvändare använder applikationer för att konsumera 

informationen från ett Data Warehouse i syfte att fatta beslut, kan mervärde skapas för 

verksamheten (Watson & Wixom, 2007). 

BI-ramverket kan stärka verksamheter genom kostnadseffektivisering, 

tidseffektivisering, processeffektivisering, bättre beslutsunderlag och beslut samt genom 

stödjandet av strategiska mål (Watson & Wixom, 2007). Men de stora kostnaderna, den 

höga och ständigt växande komplexiteten samt de höga kraven på kompetenser är 

förebyggande faktorer som brukar hindra verksamheter från att utnyttja styrkorna hos 

BI (Muriithi & Kotzé, 2013). CC har dock möjligheten att göra BI mer tillgängligt och 

prisvärt för fler verksamheter (Papachristdoulou et al., 2017; Al-Aqrabi et al., 2015; 

Maresova, 2015; Hooda, 2014; Tamer et al., 2013). Muntean (2015) argumenterar för att 

CC har potential att hjälpa BI att bli BI för alla.  

2.2 Cloud Computing 

John McCarthy hade en vision som var före sin tid, år 1961. Visionen var att 

datoranvändning i framtiden skulle bli en service, precis som telefoni eller elektricitet. 

När Eric Schmidt från Google tog upp begreppet ”Cloud Computing”, cirka 50 år senare, 

blev John McCarthys vision uppfylld (Rajaraman, 2014). Det tog inte lång tid efter 

begreppets introduktion för Institute of Standards and Technology (NIST) att officiellt 

presentera en definition (Rafaels, 2015). Mell och Grance (2011, s 2) från NIST beskriver 

CC som ”a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared 

pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and 
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services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or 

service provider interaction.” Kortfattat innebär CC datoranvändning av skalbara och 

elastiska IT resurser som har levererats som en service, genom internet (Erl et al., 2013). 

Tre kända leverantörer är Amazon, Google och Microsoft. IT resurserna hushålls i 

leverantörens olika datacenter, som oftast är spridda runt om i världen (Zhang et al., 

2010). Det är IT resurserna som befinner sig i olika datacenter som kallas för moln 

(Armbrust et al., 2010). CC består av fem essentiella egenskaper, kan tillämpas i fyra olika 

typer av moln och kan användas genom tre olika modeller (Mell & Grance, 2011). 

2.2.1 Essentiella egenskaper 

Från användarens perspektiv innefattar CC resursanvändning baserat på begäran. Detta 

innebär att användare enkelt, snabbt och självständigt kan använda en leverantörs 

resurser. Resurserna är tillgängliga genom internet vilket innebär att användare kan få 

åtkomst till leverantörens resurser oberoende av plats, genom vanliga enheter som 

smarta telefoner, surfplattor, bärbara datorer och stationära datorer. Leverantörens 

resurser är sammanlänkade för att kunna bli använda av flera olika användare. Det sker 

en automatisk tilldelning av resurser till användare beroende på deras begäran. En 

nyckelegenskap hos CC är snabb elasticitet, vilket ger användare friheten att börja eller 

öka respektive avsluta eller minska sin användning av leverantörens resurser på begäran. 

Från användarens perspektiv är dessutom leverantörens resurser obegränsade. 

Tjänsterna som användare utnyttjar av leverantören är mätbara, vilket innebär att molnet 

kan optimera resursanvändningen (Mell & Grance, 2011). Enligt Armbrust et al. (2010) 

ligger resursanvändning i traditionella lösningar i genomsnitt på 5 till 20 procent av den 

totala kapaciteten. Mätbarheten innebär dessutom att kostnaderna är kontrollerade och 

presenterade till användare, vilket renderar i transparens mellan kund och leverantör 

(Mell & Grance, 2011). En kund betalar dessutom endast för resurserna som används 

(Rajaraman, 2014). 

2.2.2 Typer 

Offentliga moln är tillgängliga för alla att använda (Mell & Grance, 2011). Offentliga moln 

är billigare men har samtidigt sämre säkerhet än privata moln (Muriithi & Kotzé, 2013; 

Thompson & van der Walt, 2010; Zhang et al., 2010). Privata moln är endast tillgängligt 

för den specifika verksamheten och dess enheter (Mell & Grance, 2011). Privata moln 

erbjuder kontroll över prestanda, pålitlighet och säkerhet, men är dyrare än offentliga 

moln (Muriithi & Kotzé, 2013; Thompson & van der Walt, 2010; Zhang et al., 2010). 

Privata moln är dock kritiserade för att vara för lika traditionella lösningar (Zhang et al., 

2010). Hybridmoln är en blandning av två eller flera typer av moln (Mell & Grance, 2011). 

Ouf och Nasr (2011) och Zhang et al. (2010) förutspår att hybridmoln kommer att vara 

den dominanta typen av moln bland verksamheter i framtiden. Gemenskapsmoln är 

endast tillgängligt för specifika verksamheter som har kommit överens över att dela 

molnet på grund av gemensamma mål (Mell & Grance, 2011). 

2.2.3 Modeller 

CC erbjuder tjänster genom tre olika modeller. Dessa modeller kallas för Mjukvara som 

en Service (SaaS), Plattform som en Service (PaaS) och Infrastruktur som en Service (IaaS) 

(Mell & Grance, 2011). I litteraturen kan flera olika modeller identifieras, men kommer 
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inte att beskrivas i detta avsnitt. Ansvarsgraden verksamheten har varierar beroende på 

vilken modell dem väljer. Figur 2 illustrerar hur ansvarsfördelningen mellan verksamhet 

och leverantör ser ut beroende på vilken modell som väljs. 

 

Figur 2 - Lokalt vs IaaS vs PaaS vs SaaS (Inspirerad av Rafaels, 2015) 

Med modellen SaaS kan användare utnyttja leverantörens applikationer som den 

underliggande moln-baserade infrastrukturen stödjer, vilket leverantören oftast 

ansvarar för (Mell & Grance, 2011). Med modellen PaaS kan användare utnyttja miljöer 

för att utveckla och/eller stödja egna mjukvaror utan att behöva ansvara för den 

underliggande infrastrukturen, vilket leverantören oftast ansvarar för (Mell & Grance, 

2011). Skillnaden mellan SaaS och PaaS är att SaaS endast stödjer färdiga applikationer 

medan PaaS även stödjer utvecklingen av applikationer (Dillion et al., 2010). Med 

modellen IaaS kan användare utnyttja fundamentala resurser som kan användas för att 

distribuera och stödja mjukvaror utan att ansvara för den underliggande infrastrukturen, 

vilket leverantören oftast ansvarar för (Mell & Grance, 2011). Dessa resurser är oftast 

hårdvaror (Hashem et al., 2015). 

2.3 Cloud BI 

Figur 3 illustrerar en fullständig övergång till Cloud BI. Detta innebär dock inte att 

verksamheter måste genomföra en fullständig övergång till molnet för att tillämpa Cloud 

BI.  

 

Figur 3 – Fullständig övergång till Cloud BI (Inspirerad av Gash et al., 2011) 
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Ereth och Baars (2015) argumenterar emot en fullständig övergång till Cloud BI. 

Författarna menar att specialiserade applikationer i molnet kan användas för att 

komplettera traditionella BI-komponenter, snarare än att byta ut dem. Enligt vissa 

författare är molnet inte lämpligt för alla verksamheter, speciellt inom området BI 

(Olszak, 2014). Tamer et al. (2013) och Baars och Kemper (2010) föreslår att data som är 

relevanta till kärnaktiviteter borde vara kvar lokalt på grund av säkerhetsskäl. Dessutom 

har flera författare (Ashoori & Taheri, 2015; Gurjar & Rathore, 2013; Nedunchezhian et 

al., 2012) påpekat att det finns en brist på ”BI-komponenter som en service” hos 

leverantörer. 

Cloud BI är ett nytt sätt att tillämpa BI (Olszak, 2014; Ouf & Nasr, 2011). I litteraturen 

beskrivs Cloud BI som: leveransen av BI-förmågor som en service genom användning av 

moln-baserad arkitektur som är billigare och mer flexibel men ändå snabbare att 

implementera (Deepika & Nirmala, 2017; Kasem & Hassanein, 2014; Olszak, 2014; Gurjar 

& Rathore, 2013). Datavisualisering och analysapplikationer kan utnyttjas genom 

modellen SaaS i molnet. Data Warehouse och OLAP kan utnyttjas genom modellen PaaS i 

molnet. De underliggande servrarna, databaserna, lagringen och infrastrukturen kan 

utnyttjas genom modellen IaaS i molnet (Al-Aqrabi et al., 2015). Även teknologier som hör 

till ETL-processen kan utnyttjas i molnet. Vid en fullständig övergång är det bara 

komponenterna datakällor och slutanvändare som är kvar i verksamhetens domän (Gash 

et al., 2011). 

Tillämpningen av Cloud BI har ökat gradvis eftersom verksamheter har insett styrkorna 

som medföljer (Al-Aqrabi et al., 2015). Det förväntas att verksamheter, sakta men säkert, 

kommer att migrera från traditionell BI till Cloud BI (Maresova, 2015). Cloud BI har 

föreslagna styrkor och svagheter som måste övervägas innan en migration till molnet 

(Tamer et al., 2013; Gash et al., 2011). Enligt Tamer et al. (2013) är det kritiskt att förstå 

styrkor och svagheter för att kunna förstå Cloud BI. Förståelsen för styrkor och svagheter 

är dessutom viktig för att framgångsrikt kunna tillämpa Cloud BI (Mircea, 2011). 

Samtidigt som BI har förebyggande faktorer som brukar hindra verksamheter från att 

utnyttja styrkorna hos BI, har även Cloud BI svagheter som brukar hindra verksamheter 

från att utnyttja styrkorna hos Cloud BI. 

2.3.1 Styrkor i litteraturen 

Nedan presenteras de mest frekvent nämnda styrkorna hos Cloud BI i litteraturen (se 

Tabell 1). 

(1) Kostnader - Flera författare som anser att Cloud BI har potentialen att minska 

kostnader för verksamheter identifierades, bland andra Larson och Chang (2016), 

Ashoori och Taheri (2015), Ereth och Baars (2015), Muntean (2015), Sheshasaayee och 

Margaret (2015), Chang (2014), Kasem och Hassanein (2014). Även författare som Olszak 

(2014), Tole (2014), Gurjar och Rathore (2013), Muriithi och Kotzé (2013), Mircea et al. 

(2011), Ouf och Nasr (2011), Baars och Kemper (2010), Thompson och van der Walt 

(2010) samt Thompson (2009) nämner minskade kostnader som en styrka hos Cloud BI. 

Tillämpningen av Cloud BI innebär mindre direkta kostnader, men även mindre 

kontinuerliga kostnader som exempelvis kostnader för underhåll, uppgraderingar, 

reparationer och kompetenser (Deepika & Nirmala, 2017; Gash et al., 2011). Cloud BI 
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anses därmed vara tillgängligt och prisvärt för fler verksamheter (Papachristdoulou et al., 

2017; Al-Aqrabi et al., 2015; Maresova, 2015; Hooda, 2014; Tamer et al., 2013). Detta kan 

bero på att det är enkelt att få godkänt på budget (Mircea et al., 2011) samt för att Cloud 

BI innebär låg risk men potential för hög avkastning (Deepika & Nirmala, 2017; Ouf & 

Nasr, 2011). Balachandran och Prasad (2017) anser att de minskade kostnaderna är den 

största styrkan hos Cloud BI. Armbrust et al. (2010), Dillion et al. (2010) och Thompson 

och van der Walt (2010) påpekar dock att kostnaderna vid dataöverföring från 

verksamheten till molnet kan bli dyra. Maresova (2015) nämner dessutom att det finns 

risk för misstag och högre kostnader under implementeringen. 

(2) Flexibilitet - Flera författare (Balachandran & Prasad, 2017; Deepika & Nirmala, 2017; 

Mwilu et al., 2016; Al-Aqrabi et al., 2015; Ereth & Baars, 2015; Maresova, 2015; Muntean, 

2015; Hooda, 2014; Kasem & Hassanein, 2014;) anser att Cloud BI renderar i flexibilitet 

för verksamheter. Andra författare som ser flexibilitet som en styrka hos Cloud BI är bland 

andra Olszak (2014), Tole (2014), Muriithi och Kotzé (2013), Tamer et al. (2013), Mircea 

et al. (2011), Ouf och Nasr (2011), Baars och Kemper (2010) samt Thompson och van der 

Walt (2010). I litteraturen har flera olika begrepp använts synonymt för att beskriva 

styrkan, som skalbarhet, elasticitet och engelskans ”agility”. Verksamheter anses bli mer 

flexibla och agila på grund av skalbarheten och elasticiteten hos leverantörens resurser. 

Verksamheter har friheten att lägga till, öka, ta bort eller minska resursanvändning på 

begäran beroende på behovet. Detta resulterar i möjligheten att snabbt ändra krav och 

anpassa resursanvändning utefter kraven (Al-Aqrabi et al., 2015). Enligt Larson och 

Chang (2016) är skapandet av en BI-arkitektur som är flexibel och skalbar essentiellt för 

att stödja tillväxt. Verksamheter behöver inte heller oroa sig för under- och 

överinvesteringar på grund av att de endast betalar för resurserna som används samt att 

resurserna är obegränsade från verksamheters perspektiv (Armbrust et al., 2010). 

Thompson (2009) skrev dock att Cloud BI inte kan uppnå samma skalbarhet som 

traditionella BI-lösningar. Ashoori och Taheri (2015) och Gurjar och Rathore (2013) 

skriver också att Cloud BI har en begränsad förmåga att skala uppåt. 

(3) Effektivitet - Cloud BI kan bidra med effektivitet för verksamheter (Deepika & Nirmala, 

2017; Mwilu et al., 2016; Chang, 2014; Olszak, 2014; Ouf & Nasr, 2011). 

Implementeringen av Cloud BI anses vara enkel enligt vissa författare (Deepika & 

Nirmala, 2017; Ashoori & Taheri, 2015; Muntean, 2015; Olszak, 2014; Tamer et al., 2013; 

Ouf & Nasr, 2011). Andra författare anser att implementeringarna är snabba 

(Balachandran & Prasad, 2017; Papachristodoulou et al., 2017; Mwilu et al., 2016; 

Sheshasaayee & Margaret, 2015; Kasem & Hassanein, 2014; Gurjar & Rathore, 2013; 

Muriithi & Kotzé, 2013). Detta renderar i att styrkorna hos BI kan utnyttjas snabbare. 

Cloud BI bidrar även med effektiv datadelning och samarbete inom verksamheter 

(Deepika & Nirmala, 2017; Al-Aqrabi et al., 2015; Ouf & Nasr, 2011). Tillämpningen av BI 

i molnet innebär dessutom att verksamheter har tillgång till stöd från en mångfald av 

experter (Ashoori & Taheri, 2015; Gurjar & Rathore, 2013). Olszak (2014) och Gurjar och 

Rathore (2013) skriver att utvärdering av teknologier samt att kortsiktiga analyser blir 

effektivare inom Cloud BI. 

(4) Bred tillgänglighet - Cloud BI bidrar med bred tillgänglighet för verksamheter 

(Muriithi & Kotzé, 2013). Detta innebär att användare har tillgång till resurserna som 
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finns i molnet, oberoende av plats (Deepika & Nirmala, 2017; Maresova, 2015; Kasem & 

Hassanein, 2014; Tole, 2014; Gurjar & Rathore, 2013). Denna styrka är ibland refererad 

som mobilitet (Tamer et al., 2013) eller ”Nomadic Computing” (Ashoori & Taheri, 2015; 

Tamer et al., 2013). Den breda tillgängligheten refererar dessutom till att resurserna som 

finns i molnet kan kommas åt genom ett flertal olika enheter (Balachandran & Prasad, 

2017; Deepika & Nirmala, 2017). Med andra ord stödjer den breda tillgängligheten Mobile 

Business Intelligence (Mobile BI), vilket handlar om tillgång till BI för beslutsstöd genom 

mobila enheter oberoende av plats (Verkooij & Spruit, 2015). 

(5) Produktivitet - Cloud BI kan göra verksamheter mer produktiva (Deepika & Nirmala, 

2017; Olszak, 2014; Ouf & Nasr, 2011). Konceptet med Cloud BI är att använda BI-

förmågor som en service genom molnet (Kasem & Hassanein, 2014). Detta innebär att 

verksamheter slipper tidsödande aktiviteter som är relaterade till resursägande som 

uppdateringar, uppgraderingar och reparationer (Hooda, 2014; Tole, 2014; Tamer et al., 

2013; Nedunchezhian et al., 2012). Enligt Rajaraman (2014) måste verksamheter byta ut 

datorer ungefär vart tredje år. Cloud BI renderar därmed i att mer tid kan spenderas på 

att fokusera på kärnaktiviteter inom verksamheten (Ashoori & Taheri, 2015; Maresova, 

2015; Sheshasaayee & Margaret, 2015; Hooda, 2014; Gurjar & Rathore, 2013). 

Kapacitetsplanering blir dessutom enklare i moln-lösningar på grund av dess natur 

(Rafaels, 2015; Erl et al., 2013; Armbrust et al., 2010; Zhang et al., 2010). 

(6) Pålitlighet - Cloud BI anses dessutom vara ett pålitligt alternativ enligt Deepika och 

Nirmala (2017), Al-Aqrabi et al. (2015), Ashoori och Taheri (2015) samt Ouf och Nasr 

(2011). Med pålitlighet menas ofta att Cloud BI har inbyggd katastrofåterhämtning och 

säkerhetskopiering (Balachandran & Prasad, 2017; Deepika & Nirmala, 2017; Al-Aqrabi 

et al., 2015; Maresova, 2015; Gash et al., 2011; Ouf & Nasr, 2011). Investeringar i 

katastrofåterhämtning och säkerhetskopiering kan stå för en signifikant del i en 

traditionell BI-budget (Gash et al., 2011). Pålitlighet refererar även till att molnet är 

självläkande, vilket innebär att om systemet skulle krascha sker en automatisk 

omfördelning av de underliggande resurserna (Balachandran & Prasad, 2017; Rajaraman, 

2014). 

(7) Prestanda - Cloud BI utlovar bra prestanda (Deepika & Nirmala, 2017; Chang, 2014; 

Ouf & Nasr, 2011). Moln-baserade mjukvaror anses producera pricksäkra resultat 

snabbare än vanliga datorer (Mwilu et al., 2016; Chang, 2014).  

(8) Låga kompetenskrav - Tillämpningen av Cloud BI innebär mindre krav på kompetenser 

inom verksamheten på grund av experterna som anställs av leverantören samt 

minskningen i ansvar för verksamheten (Muntean, 2015, Muriithi & Kotzé, 2013). CC är 

känt för att minska komplexiteten på IT, vilket ”förenklar IT” för verksamheter (Ereth & 

Baars, 2015; Ereth & Dahl, 2013).  

2.3.2 Svagheter i litteraturen 

Nedan presenteras de mest frekvent nämnda svagheterna hos Cloud BI i litteraturen (se 

Tabell 1). 

(1) Säkerhet - Säkerhet är en svaghet hos Cloud BI som är nämnd av många författare, 

bland andra Balachandran och Prasad (2017), Llave (2017), Larson och Chang (2016), 

Mwilu et al. (2016), Ashoori och Taheri (2015), Ereth och Baars (2015), Maresova (2015), 
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Muntean (2015). Även författare som Hooda (2014), Olszak (2014), Tole (2014), Ereth 

och Dahl (2013), Muriithi och Kotzé (2013), Nedunchezhian et al. (2012), Chaudhuri et al. 

(2011), Zhang et al. (2010) och Thompson (2009) tar upp säkerhet som en svaghet hos 

Cloud BI. Det finns risk för att verksamheters data blir stulet, korrumperat eller åtkommet 

av icke-behöriga. Riskerna finns både i samband med att överföra data genom internet 

samt i samband med att datat är lagrad hos leverantören. Säkerhet betraktas som den 

största svagheten (Kasem & Hassanein, 2014; Gurjar & Rathore, 2013; Tamer et al., 2013; 

Gash et al., 2011; Mircea et al., 2011; Armbrust et al., 2010; Dillion et al., 2010). Det finns 

därför, för tillfället, en brist på förtroende till moln-lösningar (Hooda, 2014; Ereth & Dahl, 

2013).  

Dock finns det vissa författare som anger säkerhet som en styrka med moln-lösningar, 

som exempelvis Deepika och Nirmala (2017), Al-Aqrabi et al. (2015), Hashem et al. (2015) 

och Thompson och van der Walt (2010). Rajaraman (2014) skriver att många experter 

anser att säkerhetsproblemen i molnet är överdrivna av verksamheter och nämner att 

bekymren är mer psykologiska än verkliga (Rajaraman, 2014). Verksamheter är dock 

bekymrade över minskningen av kontroll i samband med Cloud BI (Llave, 2017; Ashoori 

& Taheri, 2015; Hooda, 2014; Olszak, 2014; Gurjar & Rathore, 2013; Mircea et al., 2011). 

Databehörighetsfrågor är redan komplicerade i traditionell BI och blir ännu mer 

komplicerade i Cloud BI, vilket kan leda till säkerhetsmisstag (Llave, 2017; Chaudhuri et 

al., 2011; Gash et al., 2011; Mircea et al., 2011). Andra verksamheter som använder samma 

moln kan orsaka problem för verksamheten. FBI undersökte en misstänkt verksamhet 

vilket resulterade i ett tillslag på ett datacenter i Dallas, vilket i sin tur resulterade i att 

oskyldiga verksamheter inte kunde komma åt resurserna samt att vissa till och med gick 

bankrutt (Armbrust et al., 2010). På senare tid har även övervakning blivit ett problem i 

USA och Storbritannien (Rajaraman, 2014). 

(2) Brist på kompatibilitet - I samband med att verksamheter moln-baserar vissa 

komponenter kan det uppstå en brist på kompatibilitet mellan komponenter i molnet och 

lokalt implementerade komponenter enligt författare som Balachandran och Prasad 

(2017), Papachristodoulou et al. (2017), Ashoori och Taheri (2015), Ereth och Baars 

(2015), Muntean (2015), Hooda (2014), men även enligt Kasem och Hassanein (2014), 

Olszak (2014), Gurjar och Rathore (2013), Tamer et al. (2013) samt Mircea et al. (2011). 

Nedunchezhian et al. (2012) skriver att bristen på kompatibilitet är det största problemet 

med Cloud BI. Det finns för tillfället dessutom en brist på kompatibilitet tvärs över olika 

leverantörer (Balachandran & Prasad, 2017; Ereth & Dahl, 2013). Detta kan vara ett 

problem vid scenarion där leverantören går bankrutt (Rajaraman, 2014). 

(3) Prestanda - Cloud BI kan resultera i dålig prestanda (Papachristodoulou et al., 2017; 

Ashoori & Taheri, 2015; Kasem & Hassanein, 2014; Olszak, 2014; Gurjar & Rathore, 2013). 

Det finns bekymmer över den oförutsägbara prestandan i molnet (Ereth & Dahl, 2013; 

Muriithi & Kotzé, 2013). Det kan exempelvis bli problematik för verksamheter på grund 

av tiden det tar att överföra data från verksamheten till molnet, speciellt om det rör sig 

om stora volymer av data (Ashoori & Taheri, 2015; Muntean, 2015; Kasem & Hassanein, 

2014; Gurjar & Rathore, 2013; Nedunchezhian et al., 2012; Gash et al., 2011; Thompson & 

van der Walt, 2010; Thompson, 2009). Om en incident skulle uppstå, kan det vara svårt 
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samt ta lång tid att återhämta förlorade data på grund av beroendet av ett tredje parti 

(Ashoori & Taheri, 2015; Kasem & Hassanein, 2014; Tamer et al., 2013). 

(4) Problem med tillgänglighet - Verksamheter som tillämpar Cloud BI är beroende av 

tillgängligheten till molnet för att kunna få åtkomst till leverantörens resurser. Problem 

med tillgängligheten kan därmed förhindra verksamheters åtkomst till resurserna, vilket 

flera författare, (Balachandran & Prasad, 2017; Ashoori & Taheri, 2015; Maresova, 2015; 

Kasem & Hassanein, 2014; Gurjar & Rathore, 2013; Muriithi & Kotzé, 2013; Tamer et al., 

2013; Mircea et al., 2011; Thompson, 2009), anser är en svaghet. Problem med 

tillgänglighet refererar till problem hos leverantörens servrar som kan uppstå 

(Balachandran & Prasad, 2017; Ashoori & Taheri, 2015; Kasem & Hassanein, 2014; Tamer 

et al., 2013; Thompson, 2009), men även nätverks- och latensproblem hos verksamheten 

(Kasem & Hassanein, 2014; Muriithi & Kotzé, 2013; Mircea et al., 2011). 

(5) Problem med lagstiftning - Komplexiteten och otydligheten kring lagstiftningar som 

gäller samt ansvar är en svaghet med att tillämpa Cloud BI och kan leda till oönskade 

konsekvenser för verksamheten (Maresova, 2015; Muntean, 2015; Tole, 2014; Muriithi & 

Kotzé, 2013; Tamer et al., 2013; Gash et al., 2011; Mircea et al., 2011; Thompson, 2009). 

Lagstiftningar kan referera till lagstiftningar där leverantören eller verksamheten är 

etablerad eller landet där datacenter befinner sig, vilket kan vara i flera olika länder 

(Rajaraman, 2014). Tamer et al. (2013) betonar vikten av att förstå olika lagstiftningar 

och agera på ett lämpligt sätt. 

(6) Försvårar budgetering - Kostnaderna är korrelerade med användningen av resurser 

samtidigt som användningen av resurser är flexibel, vilket kan göra budgetering svårare 

för verksamheter som tillämpar Cloud BI eftersom kostnaderna blir svåra att estimera 

enligt Balachandran och Prasad (2017), Ashoori och Taheri (2015), Hooda (2014), Kasem 

och Hassanein (2014), Olszak (2014), Gurjar och Rathore (2013) samt Tamer et al. 

(2013). 

(7) Leverantörsberoende - Det finns bekymmer hos verksamheter över att bli bundna till 

en leverantör eftersom det inte finns några standarder ännu (Ereth & Dahl, 2013; Gash et 

al., 2011). Tillämpningen av Cloud BI innebär generellt att verksamheter hyr resurser från 

en leverantör. Leverantörens mål är att möta flera olika verksamheters behov, vilket kan 

rendera i en mindre skräddarsydd lösning för den specifika verksamheten (Gash et al., 

2011). Balachandran och Prasad (2017) anser att verksamheter i framtiden borde kunna 

utnyttja migration in och ut från molnet samt kunna byta leverantör när dem vill. 

(8) Dålig mognad i praktiken - Enligt vissa författare, (Olszak, 2014; Muriithi & Kotzé, 

2013; Mircea et al., 2011), är den dåliga mognaden i praktiken en svaghet. Det finns få BI-

leverantörer som erbjuder kompletta BI-lösningar i molnet, som exempelvis moln-

basering av hela BI-komponenter (Ashoori & Taheri, 2015; Gurjar & Rathore, 2013; 

Nedunchezhian et al., 2012).   



 

14 

 

3. Metod 

Detta kapitel avser att presentera och argumentera för tillvägagångsättet som valdes i 

syfte att besvara problemfrågan. Detta är särskilt viktigt inom området BI, eftersom få 

artiklar beskriver vilka metoder som används (Llave, 2017). Forskningsparadigmet som 

denna undersökningen följer är interpretivism, metodansatsen är kvalitativ, fallstudier är 

forskningsstrategin som undersökningen följer, datainsamlingsmetoden är semi-

strukturerade intervjuer och analysmetoden är tematisk analys. 

3.1 Metodansats 

Varje undersökning har ett underliggande paradigm, vilket kan förstås som ett sätt att 

tänka på. Två vanliga paradigm inom akademin är positivism och interpretivism. 

Positivism karakteriseras av att det endast finns en sanning som uppnås genom 

mätningar, objektivitet och hypotesprövning. Undersökningar med interpretivism som 

underliggande paradigm försöker inte testa en hypotes, snarare försöker de identifiera, 

utforska och förklara (Oates, 2005). Denna studie syftar till att identifiera, utforska och 

förklara styrkor och svagheter hos Cloud BI i praktiken. Eftersom Cloud BI är ett relativt 

nytt område, både inom akademin och i praktiken (Ereth & Baars, 2015), har denna 

undersökning en mer utforskande karaktär likt interpretivistiska studier, snarare än att 

testa hypoteser. Metodansatsen som valdes i syfte att systematiskt besvara 

problemfrågan stod mellan kvantitativ och kvalitativ metodansats. Dessa två 

metodansatser har olika fördelar och nackdelar (Patton, 2014). 

Kvantitativa undersökningar har oftast positivism som underliggande paradigm (Oates, 

2005), vilket denna studie inte har. Kvantitativa metoder möjliggör mätningar från ett 

större antal respondenter, vilket i sin tur möjliggör statistiska analyser i syfte att 

generalisera slutsatser med statistisk signifikans (Patton, 2014). När en mindre volatil 

bild av styrkor och svagheter har fastställts kan kvantitativa metoder vara mer lämpade i 

valideringssyften. Tillämpningen av Cloud BI i praktiken är dock låg (Ereth & Baars, 

2015), vilket renderar i utmaningar med att involvera ett stort antal respondenter. 

Problem med tillämpningen av en kvantitativ undersökning för denna studie är tvåfaldig. 

Det är svårt att hitta tillräckligt många verksamheter som tillämpar Cloud BI som 

dessutom är villiga att delta. Samlingen av respondenter baserat på deras vilja att delta 

snarare än att undersökaren slumpmässigt väljer dem, kallar Preece et al. (2016) för 

bekvämlighetsurval och är urvalsmetoden som denna studie behöver använda, vilket inte 

är en lämplig urvalsmetod för statistisk analys (Preece et al., 2016). 

3.1.1 Kvalitativ metodansats 

Kvalitativa undersökningar har ofta interpretivism som underliggande paradigm (Oates, 

2005). Dessa undersökningar syftar till att undersöka problem på djupet och i detalj 

(Patton, 2014). Myers (1997) skrev att kvalitativa metoder har blivit alltmer användbara 

i samband med att fokus hos undersökningar inom informationssystem skiftar från 

teknologiska problem till organisatoriska problem. Det påpekades tidigare att en 

kvalitativ undersökning önskas tillämpas för att besvara problemfrågan. En anledning till 

detta är att en brist på kvalitativa undersökningar i tidigare forskning identifierades. 

Kvalitativa undersökningar har ett induktivt tillvägagångsätt, vilket innebär att 
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intressanta observationer identifieras och sedan utforskas och utvecklas mot ett generellt 

mönster (Patton, 2014). De intressanta observationerna som identifierades är behovet av 

en kvalitativ undersökning av styrkor och svagheter hos Cloud BI i praktiken. 

3.1.2 Forskningsstrategi 

Oates (2005) beskriver en forskningsstrategi som en studies övergripande 

tillvägagångsätt för att besvara problemfrågan. Vidare beskriver Oates (2005) sex unika 

forskningsstrategier som en studie kan använda: kartläggning, design och skapande, 

experiment, fallstudie, aktionsforskning samt etnografi. Kartläggning fokuserar på att 

samla in liknande data från ett stort urval på ett standardiserat och systematiskt sätt. 

Design och skapande fokuserar på att utveckla nya produkter. Experiment fokuserar på 

att undersöka orsak och verkan i kontrollerade miljöer. Fallstudie fokuserar på ett 

specifikt fall som undersöks på djupet. Aktionsforskning fokuserar på agerande och 

reflekterande. Etnografi fokuserar på att förstå kulturer och sätt att se världen utifrån en 

specifik grupps perspektiv. 

Den forskningsstrategi som denna studie följer är fallstudier. Syftet med fallstudier är att 

samla in detaljrik empiri angående specifika fall. Vanligtvis undersöker studier med 

fallstudie som forskningsstrategi ett specifikt fall (Oates, 2005), vilket skiljer sig från 

denna studie. Denna studie undersöker flera olika fall, närmare bestämt sex fall, vilket 

dock också är vanligt förekommande inom akademin. Oates (2005) beskriver tre olika 

typer av fallstudier. En utforskande studie används för att definiera en framtida 

problemfråga eller hypotes. Beskrivande studier leder till rik och detaljerad analys av ett 

specifikt fenomen. Förklarande studier försöker förklara varför saker och ting hände. 

Denna studie kan ses som beskrivande, eftersom studien beskriver hur olika individer, 

eller fall, upplever styrkor och svagheter hos Cloud BI. Studien är även utforskande i den 

bemärkning att framtida forskningsmöjligheter växer fram (kapitel 8.4). 

3.1.3 Kvalitetskriterier 

I syfte att säkerställa att studien är av hög kvalité måste kvalitetskriterierna inom 

interpretivism tas till hänsyn. Trovärdighet handlar om hur mycket tillit som kan 

appliceras på studien (Oates, 2005). Enligt Nowell et al. (2017) ökar trovärdigheten på en 

studie genom att öka kvalitén på överenstämmelse, pålitlighet och överförbarhet. 

Överensstämmelse handlar om presentationen av studien. Presentationen är viktig 

eftersom den beskriver alla steg som har tagits, redskap som använts, material som har 

samlats och dylikt. På så sätt kan utomstående individer göra sin egen tolkning av empirin 

och kontrollera att slutsatsen stämmer överens med empirin. Pålitlighet handlar om hur 

detaljerad presentationen av studien är, vilket underlättar för utomstående individer att 

lita på studiens resultat. Överförbarhet handlar om hur mycket av det enskilda fallet kan 

överföras till liknande fall (Oates, 2005), exempelvis olika användares upplevelser. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Enligt Patton (2014) kan kvalitativa undersökningar generera kvalitativa data genom 

intervjuer, observationer och dokument, men Preece et al. (2016) påpekar att även 

enkäter kan bestå av öppna frågor. Granskning av dokument gällande styrkor och 

svagheter hos Cloud BI är inte ett alternativ för denna undersökningen. Anledningen är 
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att sannolikheten är låg att användare dokumenterar sina upplevelser angående styrkor 

och svagheter hos Cloud BI. Valet stod inför observationer, enkäter och intervjuer, eller 

en kombination av dessa datainsamlingsmetoder. 

Undersökare använder observationer som en datainsamlingsmetod för att ta reda på vad 

människor gör snarare än vad dem säger att dem gör (Oates, 2005). Problemet med 

observationer är att observatören inte vet vad subjekten tänker (Preece et al., 2016). Med 

tanke på att undersökningen syftar till att ta reda på hur användare upplever Cloud BI, 

måste data innehålla vad respondenterna tycker och tänker. Av den anledningen anses 

observationer inte vara den mest lämpade datainsamlingsmetoden för just denna studie.  

Enkäter innehåller en uppsättning fördefinierade frågor i en fördefinierad ordning. Denna 

datainsamlingsmetod är ett bra sätt för att samla in data från många respondenter (Oates, 

2005). Enkäter anses inte vara den mest lämpade datainsamlingsmetoden för denna 

studie. Anledningen är att undersökningen har en utforskande karaktär, vilket kräver mer 

öppenhet och flexibilitet än vad enkäter erbjuder.  

3.2.1 Intervjuer 

En intervju kan beskrivas som ett ”samtal med ett syfte” (Preece et al., 2016). Syftet med 

intervjuer är att ta reda på saker som inte går att observera (Patton, 2014), exempelvis 

användares upplevda styrkor och svagheter hos Cloud BI. Den kvalitativa intervjun är en 

av dem viktigaste datainsamlingsmetoderna inom kvalitativa undersökningar. Trots detta 

är den använd i liten utsträckning i forskning inom informationssystem (Myers & 

Newman, 2007), vilket identifierades under litteraturgranskningen. Det finns olika typer 

av intervjuer som undersökare kan tillämpa. Dessa är ostrukturerade, semi-strukturerade 

och strukturerade intervjuer (Oates, 2005). Namnen på de olika typerna av intervjuer 

indikerar hur mycket kontroll intervjuaren har (Preece et al., 2016).  

3.2.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Strukturerade intervjuer liknar enkäter på det sätt att frågorna som ställs är 

fördefinierade och att samma frågor ställs till samtliga respondenter (Preece et al., 2016). 

Denna typ av intervju är mer lämpad om statistiska analyser önskas tillämpas på 

resultatet (Berndtsson et al., 2007). Statistiska analyser planerades inte att tillämpas i 

denna studie, vilket inte gav incitament till att använda strukturerade intervjuer. 

Dessutom påpekades det tidigare att öppenhet och flexibilitet behövs samt att mer 

detaljrika svar eftersöks, vilket gör strukturerade intervjuer mindre lämpade för denna 

studie.  

Ostrukturerade intervjuer beskriver Preece et al. (2016) som ett samtal om ett specifikt 

ämne. Intervjuaren har begränsad kontroll över vad som tas upp under intervjun och den 

är inte planerad på förhand (Berndtsson et al., 2007). Denna typ av intervju renderar i för 

lite kontroll för att passa denna studie. Trots att ostrukturerade intervjuer genererar 

mycket data som ger en djup förståelse för ämnet (Preece et al., 2016), kräver denna 

studie en uppsättning frågor som måste beröras.  

I semi-strukturerade intervjuer har intervjuaren en lista av teman och frågor som behöver 

täckas (som exempelvis Bilaga A), men är öppen för att ändra ordningen på frågorna och 

även tillägget av följdfrågor (Oates, 2005). Denna typ av intervju anses vara mest lämpad 
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för denna studie, eftersom den har tillräckligt hög grad av kontroll samt flexibilitet. 

Kontrollen är viktig för att styra intervjun mot rätt riktning medan flexibiliteten ger 

möjligheten att ställa följdfrågor, vilket kan generera djupare svar. 

3.2.3 Riktlinjer 

Myers och Newman (2007) presenterar problem och fallgropar som är vanliga vid 

intervjuer. Undersökaren tar dessa problem och fallgropar till hänsyn under 

genomförandet i syfte att undvika dem. Författarna har även tagit fram riktlinjer som är 

viktiga att följa under intervjuer. Dessa riktlinjer tar också undersökaren till hänsyn under 

genomförandet av intervjuerna (se Tabell 2).  

Riktlinjer Fallgropar 

Intervjuaren bör 

• presentera sig själv och be 
respondenten presentera sig själv. 

• minska den sociala distansen. 
• samla in empiri från multipla 

källor inom samma verksamhet. 
• genomföra upprepat analysarbete. 
• anpassa orden i följdfrågor utefter 

ord som respondenten använder. 
• flexibelt kunna reagera på 

respondentens humör och 
anpassa intervjun. 

• bevara insamlade data på ett 
säkert sätt. 

Intervjuaren bör vara medveten om 

• hur konstgjord intervjun framstår. 
• bristen på förtroende från 

respondentens sida. 
• bristen på tid som kan uppstå. 
• att det kan vara svårt att intervjua 

flera olika respondenter inom 
samma verksamhet. 

• respondentens partiskhet. 
• Hawthorne effekten. 
• att skapandet av kunskap är 

viktigt under intervjun. 
• att undvika tvetydighet i språket. 
• att intervjuer kan gå fel. 

Tabell 2 - Riktlinjer vid intervjuer (Myers & Newman, 2007) 

3.3 Analysmetod 

Kvalitativa data kan vara ord, bilder, ljud och dylikt och är huvudtypen av empiri i 

undersökningar med interpretivism som underliggande paradigm (Oates, 2005). 

Intervjuer renderar ofta i empiri som består av ordagranna citat med tillräcklig kontext 

för läsaren att tolka (Patton, 2014). Innan analysmetod tillämpas på empirin som utvinns 

från intervjuerna, måste ljudinspelningarna transkriberas. 

Det finns inget specifikt sätt för att transformera kvalitativa data till upptäckter, men det 

finns vägledning (Patton, 2014). Oates (2005) rekommenderar att undersökaren bör 

börja med att läsa igenom den insamlade empirin för att få ett helhetsintryck. I samband 

med att undersökaren blir mer bekant med empirin, kommer teman och mönster att 

framträda (Preece et al., 2016). Inledningsvis kan tre övergripande teman användas: 

innehåll som inte är relevant till syftet, innehåll som är beskrivande av kontexten och 

innehåll som är relevant till problemfrågan (Oates, 2005). Tematisk analys är en metod 

som används för att identifiera, analysera, organisera, beskriva och presentera teman 

inom data (Nowell et al., 2017). Nowell et al. (2017) presenterar sex iterativa faser som 

en tematisk analys består av och som denna studie tillämpar. 
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3.3.1 Tematisk analys 

Denna studie använder den tematiska analysen i syfte att systematisk analysera empirin. 

Enligt Nowell et al. (2017) utförs tematisk analys genom sex faser (se Tabell 3).  

Fas 1 Lära känna den insamlade empirin 

Fas 2 Generera initiala koder 

Fas 3 Leta efter teman 

Fas 4 Validera teman 

Fas 5 Definiera och döpa teman 

Fas 6 Presentera teman 

Tabell 3 - Faser i tematisk analys (Nowell et al., 2017) 

Den första fasen handlar om att lära känna den insamlade empirin genom att läsa igenom 

materialet och föra anteckningar. Den andra fasen handlar om att koda empirin. Kodning 

är en process som innefattar reflektion och tänkande angående det insamlade materialet 

i teman. Kodning möjliggör förenkling av empirin och fokus på specifika delar. Den tredje 

fasen handlar om att leta efter teman. Detta görs genom att sortera och jämföra koder som 

identifierades i föregående steg. Den fjärde fasen handlar om att validera teman. Detta 

görs genom att förfina och analysera teman som identifierades i föregående steg. Den 

femte fasen handlar om att definiera och döpa teman medan den sjätte fasen handlar om 

att presentera teman (Nowell et al., 2017). 

3.4 Forskningsetik 

Eftersom undersökningen involverar människor måste deras rättigheter respekteras och 

framföras (Oates, 2005). Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav inom 

forskningsetik: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa huvudkrav ingår i deltagarnas rättigheter som beskrivs nedan.  

Respondenterna har rättigheten att inte delta. Med andra ord får människor inte tvingas 

till att delta. Respondenterna har även rättigheten att ångra sitt deltagande (Oates, 2005). 

Samtidigt som detta är en jobbig situation för en undersökare, måste denna rättighet 

respekteras. Om respondenter har accepterat förfrågan om datainsamling och sedan 

ångrar sig innan intervjun är det självklart att intervjun inte kommer att äga rum. Om 

respondenter ångrar sitt deltagande efter att intervjun har ägt rum, måste detta också 

respekteras. Respondenterna har rättigheten att ge informerat samtyckte. Detta innebär 

inte endast att dem accepterar förfrågan om datainsamling utan respondenterna måste 

även ha en fullständig förståelse för vad datainsamlingen i kontexten av undersökningen 

innebär. Syftet med undersökningen måste tydliggöras, forskarens bakgrund, 

intervjuprocessen och dataanvändningen måste presenteras. Respondenterna har 

rättigheten att förbli anonyma samt rättighet till sekretess. Detta innebär att datat som 

samlas in skall vara omhändertaget på ett säkert sätt samt att respondenterna har 

rättigheten att hemligstämpla delar dem anser inte får användas (Oates, 2005).  
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3.5 Genomförande 

Detta kapitel avser att presentera processerna som studien genomgick innan författaren 

kom fram till studiens slutsats (se Figur 4). 

 

Figur 4 - Studiens övergripande processer (Författarens egna) 

3.5.1 Litteraturgranskning 

Webster och Watson (2002) skriver att granskning av tidigare relevant litteratur är en 

essentiell del i ett akademiskt projekt. Figur 5 illustrerar litteraturgranskningsprocessen, 

nedbruten i sju delprocesser. 

 

Figur 5 - Litteraturgranskningsprocess (Författarens egna) 

Litteraturgranskningen som genomfördes i syfte att samla in kunskap och teori relaterat 

till Cloud BI har vissa egenskaper från litteraturstudier. Undersökare kan välja att söka 

efter relevant litteratur genom ämnescentrerad, journalcentrerad eller författarcentrerad 

sökning. Journalcentrerade och författarcentrerade sökningar misslyckas ofta eftersom 

det renderar i en för snäv samling av material. Sökandet efter relevanta källor i denna 

undersökningen var ämnescentrerad, vilket är en egenskap som karakteriserar 

litteraturstudier (Webster & Watson, 2002).  Enligt Webster och Watson (2002) kommer 

inte författare undan med att endast granska dem populäraste journalerna. Det 

ämnescentrerade tillvägagångsättet till sökning resulterade i en djup och bred samling av 

material, vilket är viktigt eftersom Cloud BI är ett nytt ämne med ett begränsat antal 

relaterade artiklar (Ereth & Baars, 2015). Bilaga B sammanfattar databaserna, sökorden 

samt resultatet av den ämnescentrerade litteratursökningen. 

Flera olika databaser användes i syfte att öka chansen för att samla in mycket material. 

Eftersom Cloud BI tenderar att gå under olika namn användes flera olika sökord i flera 

olika databaser. Sökorden användes genom avancerad sökning. Kriteriet var att sökordet 

skulle vara en del av titeln. Slutligen kategoriserades materialet i fyra olika kategorier 

baserat på huvudfokuset i respektive artikel.  

Ett program vid namn Mendeley användes för att markera intressant innehåll samt källor 

från respektive artikel. Innehållet som var markerat klistrades in i ett Word-dokument för 

vidare analys medan dem markerade källorna eftersöktes senare.  
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Efter att ha klistrat in det markerade innehållet från Mendeley, analyserades varje artikels 

mest intressanta innehåll. Detta renderade i att stora delar togs bort medan dem delar 

som var mest relevanta blev kvar. Specifika uttalanden angående styrkor och svagheter 

gulmarkerades medan motiveringar kopplade till problemfrågan grönmarkerades.  

Efter att ha analyserat och bearbetat innehållet översattes allt till svenska. Denna process 

var tidskrävande på grund av den stora mängden text.  

När översättningen var klar analyserades innehållet igen, men denna gången på svenska. 

Syftet med analysen är att identifiera styrkor och svagheter hos Cloud BI, vilket var lättare 

sagt än gjort på grund av att olika författare använder olika ord för att beskriva samma 

styrkor respektive svagheter.  

Webster och Watson (2002) förespråkar användandet av tabeller och figurer för att 

kommunicera viktiga insikter. Insikterna angående styrkor och svagheter 

kommunicerades i form av en tabell (Tabell 1) som presenterar dem vanligaste styrkorna 

och svagheterna från litteraturen. På grund av att ett stort antal styrkor och svagheter 

identifierades tvärs över artiklarna, kategoriserades dessa i åtta styrkor respektive 

svagheter.  

3.5.2 Val av respondenter 

Respondenterna som deltog i undersökningen var tvungna att följa vissa urvalskriterier. 

Verksamheten som respondenterna arbetar för var tvungna att tillämpa Cloud BI i viss 

utsträckning. Respondenterna var dessutom tvungna att ha erfarenhet inom BI och 

framförallt inom Cloud BI. Högre uppsatta individer eftersöktes eftersom de ser styrkor 

och svagheter utifrån ett verksamhetsperspektiv. Cloud BI-erfarenhet i den bemärkning 

att dem använder enkla moln-baserade rapporteringsverktyg var inte av intresse. Dessa 

urvalskriterier var viktiga för att respondenterna skulle kunna bli intervjuade och prata 

om styrkor och svagheter hos Cloud BI på en verksamhetsnivå. Som tidigare nämnt är 

tillämpningen av Cloud BI i praktiken låg (Ereth & Baars, 2015) och därför kontaktade 

författaren ett stort antal respondenter. Verksamheter som kontaktades var framförallt 

större verksamheter eftersom författaren tänkte att sannolikheten att verksamheten 

tillämpar Cloud BI är större om verksamheterna är större och därmed mer mogna. Totalt 

deltog sex respondenter från fyra olika verksamheter (se Tabell 4).  

Respondent Verksamhet Befattning 

Respondent 1 Verksamhet 1 BI-arkitekt 

Respondent 2 Verksamhet 1 BI-utvecklare 

Respondent 3 Verksamhet 2 BI-arkitekt 

Respondent 4 Verksamhet 2 Senior Data Scientist 

Respondent 5 Verksamhet 3 BI-arkitekt 

Respondent 6 Verksamhet 4 Change Agent 

Tabell 4 - Respondenter (Författarens egna) 
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Verksamhet 1 (V1) erbjuder diverse transporttjänster på en internationell nivå. 

Marknadsföring och Business Intelligence är en stor del av verksamheten då de fokuserar 

på att lära känna sina kunder och använda personlig marknadsföring mot olika 

kundgrupper. Cloud BI har tillämpats i ungefär ett år och har spridits sig genom 

verksamheten. Det används i många olika projekt. Cloud BI ses som ett 

transformeringsprojekt och verksamheten övergår alltmer till Cloud BI då målsättningen 

är att migrera det mesta. Respondent 1 och 2 tillhör V1 och arbetar främst med Microsoft 

Azures produkter.  

Respondent 1 (R1) är anställd hos V1 som BI-arkitekt. Respondenten var tidigt ute med 

att tillämpa Cloud BI och har redan tre års erfarenhet i praktiken. Totalt har respondenten 

sju års erfarenhet av BI. Som BI-arkitekt arbetar R1 mycket med olika BI-aktiviteter, 

framförallt arbetar R1 med utveckling, men även en hel del med analys och design. 

Respondent 2 (R2) är anställd hos V1 som BI-utvecklare. R2 arbetar med diverse BI-

uppgifter, men har störst fokus på back-end delen av BI. Därmed arbetar R2 mycket med 

ETL-processen, framförallt Transform och Load delen av ETL. R2 har arbetat med Cloud 

BI de senaste fyra åren. Totalt har R2 åtta års erfarenhet av BI. 

Verksamhet 2 (V2) är en internationell verksamhet med svenskt ursprung. V2 besitter en 

mångfald av kompetenser inom många olika områden relaterat till IT. De har 

spetskompetenser framförallt inom utveckling och BI. V2 är en konsultverksamhet som 

arbetar mycket med IT-tjänster, bland annat hjälper de andra företag med Cloud BI. 

Verksamheten är uppdelad i olika avdelningar och har även ett flertal olika dotterbolag. 

Cloud BI har tillämpats i verksamheten i lite mindre än ett års tid. Respondent 3 och 4 

tillhör V2 och arbetar främst med Microsoft Azures produkter. 

Respondent 3 (R3) är anställd hos V2 som BI-arkitekt. Respondenten har totalt sju års 

erfarenhet av BI men har nischat sig på Cloud BI de tre senaste åren. I samband med att 

R3 blev en del av ett Internet of Things (IoT) projekt inom V2, började R3 arbeta enbart 

med moln-relaterade tjänster. R3 arbetar mycket med olika BI-aktiviteter som ETL-

relaterade uppgifter med Big Data men har även fått jobba mycket med utveckling samt 

IoT-relaterade uppgifter.  

Respondent 4 (R4) är anställd hos V2 som Senior Data Scientist. R4 har tidigare arbetat 

för IBM och Microsoft, där BI används extremt mycket. R4 har 17 års erfarenhet inom BI. 

Cloud BI har R4 jobbat med sedan år 2015. R4 arbetar mycket med avancerad analys, 

maskininlärning, Artificiell Intelligence (AI) och neurala nätverk. Dessa områden är nära 

besläktade med Cloud BI och BI generellt. Algoritmerna som R4 utvecklar används 

exempelvis inom Data Mining. 

Verksamhet 3 (V3) är en konsultverksamhet som har spridit sig i Sverige och är i 

dagsläget väletablerad. V3 erbjuder både produkter och tjänster relaterat till IT. I V3 

används Cloud BI i mindre utsträckning, men att hjälpa sina kunder med Cloud BI är en 

stor del av verksamheten då efterfrågan är stor. V3 arbetar främst med Microsoft Azure. 

Respondent 5 (R5) är anställd hos V3 som BI-arkitekt. R5, förutom att vara en BI-arkitekt 

är R5 även konsultchef för samtliga BI-team inom Sverige. Som konsultchef har R5 

personalansvar, men som BI-arkitekt arbetar R5 med sina kunders BI-behov. R5 har totalt 

22 års erfarenhet av BI samt fem års erfarenhet av Cloud BI. 



 

22 

 

Verksamhet 4 (V4) är en väletablerad verksamhet inom Norden som befinner sig i 

logistikbranschen. V4 erbjuder diverse logistik-, transport- och postaltjänster. V4 

fokuserar mycket på att digitalisera sin verksamhet. I V3 har Cloud BI redan tillämpats i 

ett par år och deras huvudleverantör är Amazon. BI är en stor del av verksamheten och 

har hjälpt V4 att förbättra kundbemötande samt lära känna sina kunder. Internet-

handelsexplosionen har varit en positiv förändring i omvärlden för V4. 

Respondent 6 (R6) är anställd hos V4 som Change Agent, eller förändringsledning. R6 har 

arbetat hos liknande logistikverksamheter och har totalt samlat på sig tio års erfarenhet 

av BI. Cloud BI har R6 jobbat med i ungefär fyra år. R6 arbetar inom affärsområdena E-

Commerce, logistik samt Business Development. R6 försöker modernisera synen på IT 

inom logistikbranschen. 

3.5.3 Datainsamling 

Figur 6 illustrerar datainsamlingsprocessen, nedbruten i 7 delprocesser. 

 

Figur 6 – Datainsamlingsprocess (Författarens egna) 

När intervjufrågorna skulle formuleras tänkte författaren på vilka svar som eftersöks för 

att kunna besvara studiens frågeställning. Intervjuguiden (Bilaga A) är uppdelad i fyra 

olika avsnitt där respektive avsnitt har sitt eget syfte. Det första avsnittet syftar till att 

bidra med kontext till empirin som samlas av respektive respondent. Det andra avsnittet 

syftar till att respondenten förklarar hur han/hon upplever Cloud BI, främst utifrån 

styrkor och svagheter perspektivet där respondenten får prata fritt. Detta avsnitt 

möjliggör framväxten av nya styrkor och svagheter. Det tredje avsnittet syftar till att få ut 

mer information från respondenten genom att presentera respektive styrka och svaghet 

som identifierades i litteraturen (Tabell 1) och låta respondenten uttrycka sina 

upplevelser i relation till respektive styrka och svaghet. Detta avsnitt möjliggör 

jämförelsen av respondenternas upplevelser med tidigare forskning. Det tydliggjordes för 

respondenterna att det är endast deras upplevelser som undersökaren är ute efter och att 

dem gärna får motivera sig. Det sista avsnittet syftar till att avsluta intervjun genom att 

dels tacka respondenten och dels ställa ett par avslutande frågor varav en av frågorna är 

inspirerad av snöbollstekniken som Myers och Newman (2007) rekommenderar. 

Tekniken handlar om att fråga respondenten om han/hon känner till någon som skulle 

kunna besvara intervjufrågorna och på så sätt skaffa fler respondenter. Tekniken var 

kritisk eftersom tillämpningen av Cloud BI i praktiken är låg (Ereth & Baars, 2015). 

Snöbollstekniken genererade totalt två respondenter (R2 och R4). R1 hjälpte genom att 

generera R2 som respondent medan R3 genererade R4 som respondent. 
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Från början tänkte författaren genomföra en pilotstudie för att finslipa intervjufrågorna 

genom att identifiera otydligheter, tvetydigheter och onödiga frågor. På grund av att det 

är svårt att få tag på lämpliga respondenter för en sådan pilotstudie, finslipades 

intervjufrågorna istället genom att tre olika kollegor, som känner till studiens syfte, 

granskade intervjufrågorna.  

När intervjuguiden var finslipad och redo började verksamheter kontaktas. Eftersom 

tillämpningen av Cloud BI i praktiken är låg (Ereth & Baars, 2015), var det svårt att veta 

vilka verksamheter som skulle kontaktas. På grund av detta kontaktades ett stort antal 

verksamheter i syfte att öka chansen att hitta verksamheter som faktiskt tillämpar Cloud 

BI och som även är villiga att delta i en intervju. För att komma i kontakt med 

verksamheter används e-post, telefonsamtal samt egna kontakter. Ett standardiserat 

kontakt-manus användes i majoriteten av kontaktförsöken (se Bilaga C).  

Innan respektive intervju förfrågades respondenten om han/hon samtyckte till 

ljudinspelning, vilket samtliga respondenter gjorde.  

Majoriteten av intervjuerna genomfördes genom Skype och telefon, vilket var mest 

bekvämt för båda parterna. Skype-intervjuerna hade videosamtal, vilket möjliggjorde 

ansikte-mot-ansikte interaktion, vilket telefon-intervjuerna saknade. Oavsett var det inga 

problem med att spela in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon. Ett standardiserat 

introduktionsmanus lästes upp till respektive respondent (se Bilaga D) där 

respondentens rättigheter som diskuteras i kapitel 3.4 framfördes. Efter framföringen av 

respondentens rättigheter började datainsamlingsdelen av intervjun där den framtagna 

intervjuguiden (Bilaga A) användes som en stöttepelare. Det visade sig att semi-

strukturerade intervjuer var ett bra val med tanke på nivån av kontroll som möjliggjorde 

styrandet av intervjun samt flexibiliteten som möjliggjorde användandet av följdfrågor. 

Följdfrågor användes flitigt i syfte att få ut så mycket information som möjligt från 

respektive respondent. I syfte att öka kvalitén på intervjuerna samt undvika fallgropar tog 

undersökaren Myers och Newmans (2007) riktlinjer och fallgropar till hänsyn (Tabell 2). 

Efter respektive intervju hade ägt rum genomfördes transkriberingen av intervjun under 

samma dag. Transkriberingen var minst sagt en tidskrävande process och resulterade i 

mycket material (se Tabell 5).  

Respondent Intervjulängd Transskript 

R1 35 minuter 4326 ord 

R2 33 minuter 4105 ord 

R3 54 minuter 6180 ord 

R4 60 minuter 6255 ord 

R5 46 minuter 5635 ord 

R6 47 minuter 5752 ord 

Tabell 5 - Transkribering (Författarens egna) 
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Efter respektive transkribering utfördes en kontrollerande process för att säkerställa att 

all information transkriberades. Detta gjordes genom att lyssna på ljudinspelningen ännu 

en gång, samtidigt som den transkriberade texten lästes igenom.  

Som en del av avslutningsfrågorna (se Bilaga A) frågades respektive respondent om 

han/hon önskar ha en kopia av transkriptet eller också den renskrivna empirin, som 

presenteras i empirikapitlet. Denna fråga syftade till att ge respondenterna möjligheten 

att kvalitetsgranska det insamlade materialet.  Två respondenter ville kontrollgranska 

transkriberingen. Som tillägg skickades de relevanta beskrivningarna av verksamheten 

och respondenten till respektive respondent i syfte att säkerställa deras integritet samt 

beskrivningarnas korrekthet, vilket samtliga respondenter tyckte var en bra idé.  

Totalt genomfördes sex intervjuer med sex unika fall under datainsamlingen. Tabell 6 

presenterar statistik relaterat till intervjuerna, transkripten och respondenternas 

erfarenheter. 

Enhet Medelvärde Median Max Min 

Intervjulängd 45,83 minuter 46,5 minuter 60 minuter 33 minuter 

Transskript 5375,5 ord 5693,5 ord 6255 ord 4105 ord 

BI-erfarenhet 11,83 år 9 år 22 år 7 år 

Cloud BI-erfarenhet 3,5 år 3,5 år 5 år 2 år 

Tabell 6 - Intervjustatistik (Författarens egna) 

3.5.4 Analys 

Figur 7 illustrerar analysprocessen, nedbruten i 7 delprocesser. 

 

Figur 7 – Analysprocess (Författarens egna) 

Transkriberingen blev en början på fas 1 i tematisk analys, så som den är beskriven av 

Nowell et al. (2017) (Tabell 3), vilket handlade om att lära känna det empiriska materialet. 

Som komplement lästes transkripten igenom ännu en gång, men denna gång reflekterade 

författaren över koder i empirin, vilket är vad fas 2 i tematisk analys handlar om. Fyra 

inledande koder växte fram: information som inte är relevant till syftet, information 

kopplad till kontext, information kopplad till styrkor samt information kopplad till 
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svagheter. Informationen kopplad till styrkor och svagheter var vid detta stadie inte 

kopplat till specifika styrkor och svagheter, snarare delades informationen upp i de två 

kategorierna. Information kopplad till kontext grönmarkerades medan information 

kopplad till styrkor och svagheter gulmarkerades, likt litteraturgranskningsanalysen. 

Informationen kopplad till kontext presenteras i kapitel 3.5.2 i form av presentationer av 

de deltagande verksamheterna och respondenterna. Information kopplad till styrkor och 

svagheter presenteras framförallt i empirikapitlet där respondenternas upplevelser 

framförs objektivt.  

I samband med att fler transkriberingar gjordes började teman växa fram inom styrkor 

och svagheter kategorierna. Empirikapitlet är strukturerat först och främst efter styrkor 

och svagheter, därefter är det strukturerat utefter de teman som växte fram med tiden, 

som exempelvis potentiella kostnadsbesparingar. Faktum att ett tema befinner sig inom, 

exempelvis kategorin styrkor, innebär inte att temat är en upplevd styrka, snarare 

representerar temat ett ämne som har diskuterats av respondenterna i relation till 

styrkor eller svagheter. Med andra ord kan ett tema bestå av upplevelser som antingen 

argumenterar för eller emot teman. Teman inom kategorin styrkor som växte fram var: 

potentiella kostnadsbesparingar, skalbarhet, effektivitet, mobilitet, tidsbesparingar, 

inbyggd säkerhetskopiering, prestanda, kompetenskrav samt tillgång till de senaste 

versionerna. Teman inom kategorin svagheter som växte fram var: säkerhet, 

kompatibilitetsproblem, prestanda, tillgänglighetsproblem, lagstiftningsproblem, svårt 

att estimera kostnader, leverantörsberoende, mognad samt valmöjligheter. I 

empirikapitlet presenteras de teman som växte fram, vilka inte nödvändigtvis är klassade 

som styrkor och svagheter, snarare styrkor och svagheter som diskuterades av 

respondenterna. Vid det här laget var styrkorna och svagheterna identifierade, vilket är 

vad fas 3 handlar om.  

Fas 4 handlar om att validera teman. Författaren reflekterade över respektive tema i syfte 

att kunna bedöma om temat verkligen anses vara en styrka respektive svaghet med 

användarnas upplevelser i åtanke. Detta gjordes genom att gå tillbaka till empirin och 

dubbelkolla transkripten. Varje tema kopplades till ett underlag. Underlagen består av 

citat från respektive respondent där citatet antingen stödjer teman eller motsäger teman. 

När underlaget var komplett underlättades valideringen av teman, vilket i sin tur 

underlättade beslutet om respektive tema faktiskt anses vara en styrka respektive 

svaghet. Bilaga E presenterar respektive tema inom kategorin styrkor samt tillhörande 

underlag. Bilaga F presenterar respektive tema inom kategorin svagheter samt 

tillhörande underlag. 

Den femte fasen handlar om att definiera och döpa teman, vilket görs genomgående i 

empiri- och analyskapitlet där respektive tema beskrivs och döps utifrån användarnas 

upplevelser.  

Den sista fasen i tematisk analys handlar om att presentera teman, vilket görs i 

resultatkapitlet där de styrkorna och svagheterna med tillräckligt mycket underlag 

klassas som styrkor respektive svagheter i praktiken.  

Jämförelsen av styrkor och svagheter görs genomgående samt i slutet i analyskapitlet där 

det beskrivs vad som stödjer respektive motsäger vad som tas upp i litteraturen.  
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4. Empiri 

Detta kapitel avser att presentera den insamlade empirin objektivt i syfte att läsaren skall 

kunna göra sin egen tolkning av empirin. Empirin är resultatet av datainsamlingen, vars 
genomförande beskrivs i kapitel 3.5.3 och vars respondenter beskrivs i kapitel 3.5.2. 

4.1 Presentation av teman inom kategorin: Styrkor 

Nedan presenteras de teman som togs upp i relation till styrkor, vilket blev nio olika 

teman. 

4.1.1 Potentiella kostnadsbesparingar 

R5 nämner ”kostnadseffektivisering” som en stor styrka och förklarar att det hänger ihop 

med att verksamheten endast betalar för resurserna som används. ”Det du inte använder 

behöver du inte betala för, krasst. Du betalar aldrig för någonting i onödan. Det är absolut 

en fördel.” (R5). R6 nämner också att det beror på hur man utnyttjar skalbarheten av 

resurserna. ”Ja, det är en styrka om man har förmågan att vara elastisk.” (R6). R3 anser 

också att kostnadsbesparingar är en stor styrka med att tillämpa Cloud BI. ”Jag tror inte 

det är ekonomiskt försvarbart eller ekonomiskt hållbart att fortsätta bygga tjänsterna 

lokalt.” (R3). R2 ser den ekonomiska aspekten kopplad till Cloud BI som en utav de största 

styrkorna. ”Det är en utav de största styrkorna, absolut.” (R2). R4 berättar en historia som 

exemplifierar just vad R2, R3 och R5 säger. En kund till R4 uppnådde stora 

kostnadsbesparingar genom att stänga av sitt Data Warehouse samt hela sin infrastruktur 

under helgdagar och därmed slapp de betala i onödan. R4 tillägger dock att 

kostnadsbesparingar inte är automatiska, men att verksamheter som tillämpar Cloud BI 

har större möjligheter att bygga lösningar där kostnaderna blir lägre på grund av 

skalbarheten. ”Jag skulle definitivt säga att du har långt mycket större möjligheter att 

bygga lösningar där kostnaderna blir lägre än vad du har on-prem. Med rätt tankearbete 

och med rätt planering så finns det ju möjligheten.” (R4). R2 tillägger också, precis som R5, 

att kostnadsfördelarna kan variera från fall till fall. ”Det beror nog väldigt mycket på use-

caset också.” (R2). R1 däremot är inte helt övertygad om kostnadsbesparingar som en 

styrka eftersom han/hon inte har gjort en sådan jämförelse. ”Förhoppningsvis blir det 

billigare, men jag vet inte.” (R1). R1 nämner dock att det går att pausa tjänster och då 

kostar det ingenting, vilket går hand i hand med exemplet som R4 tog upp vilket 

exemplifierade hur skalbarheten kan resultera i kostnadsbesparingar. 

4.1.2 Skalbarhet 

R4 berättar en historia angående ETL-processen, vilket framhäver kärnan inom 

skalbarheten. ”Förr i världen, innan flexibiliteten kring Cloud kom in, så fanns det alltid 

utmaningar i BI Analytics världen.” (R4). R4 förklarar att laddningar i ETL-processen 

brukar göras över natten och att dessa laddningar oftast inte hinner bli klara i 

traditionella miljöer. ”ETL-körningarna som man hade över natten tog typ alltid längre tid 

än vad natten var lång.” (R4). R4 beskriver ETL i traditionell BI som en ständig kamp om 

att hinna ikapp. Poängen med historian, förklarar R4, är att med Cloud BI har 

verksamheter möjligheten att skala upp kapaciteten, i exempelvis tre timmar, i syfte att 

laddningarna ska hinna bli klara över natten. Därefter, tillägger R4, går det att skala ner 

kapaciteten igen eftersom ungefär 70% inte längre behövs under dagen. ”Det är just den 
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här hyperflexibiliteten, skulle jag säga, är den absolut största styrkan.” (R4). R3 anser också 

att skalbarheten är den största styrkan hos Cloud BI. ”Skalbarheten är ju den absolut 

största fördelen.” (R3). R3 nämner att skalbarheten är den första styrkan som han/hon 

framför till sina kunder just för att det är en så stark motivationsfaktor för många att gå 

över till molnet. ”Man kan skala upp och ner samt minska respektive öka prestandan efter 

behov.” (R3). R1 tycker också att ”det är flexibelt, absolut.” (R1). R1 förklarar att det är 

enkelt att skala upp och ner samt att det går att pausa tjänster som inte längre behövs 

men att inställningarna och konfigurationerna ändå finns kvar om han/hon vill fortsätta 

senare. R6 upplever, precis som R1, att det är enkelt att skala upp och ner. ”Det är lätt att 

spinna upp en ny server men man måste komma ihåg att stänga ner den när man inte 

använder den.” (R6). R6 upplever att en styrka hos Cloud BI är skalbarhet. ”Att det är 

flexibelt och skalbart håller jag absolut med om.” (R6). R2 upplever också att skalbarheten 

är en styrka hos Cloud BI och förklarar att ”Man kan lägga till och ta bort tjänster utefter 

behov som förändras hos verksamheten och skala upp och ner prestandan så jag tycker 

definitivt att det är flexibelt.” (R2). R5 beskriver skalbarheten som en buffé som 

verksamheter kan välja mellan. ”Det är ju väldigt enkelt att köpa till tjänster eller ta bort 

tjänster. Det är ju flexibelt, det är väldigt flexibelt.” (R5).  

4.1.3 Effektivitet 

Både R1 och R2 ser inte effektiviteten som en styrka. R1 förklarar att effektivitet inte är 

en styrka som är direkt kopplad till Cloud BI. ”Det hade inte varit någon skillnad på 

effektiviteten, tror jag inte.” (R1). Vidare förklarar R1 att det inte är någon skillnad i 

effektivitet om de hade installerat en SQL Server databas i sitt egna datacenter. R2 tycker 

inte heller att det är någon skillnad i effektivitet mellan on-premise och Cloud BI. ”Jag 

skulle nog inte säga att jag ser en sån stor skillnad på en Cloud och en on-premise BI-lösning 

i den aspekten.” (R2). R4 säger att effektiviteten är en styrka som inte är given. ”Du har 

bättre möjligheter, en bättre plattform för att uppnå effektivitet i Cloud än vad man har on-

prem. Det handlar om specifika detaljer.” (R4). R2 nämner också att det beror lite på. ”Om 

man utgår från att man startar från noll och ska sätta upp, då håller jag definitivt med. Men 

om man tänker sig att man har befintlig infrastruktur, då vet jag inte riktigt.” (R2).  

R3 är dock helt övertygad om att Cloud BI är ett effektivt alternativ. ”Det är sjukt mycket 

mer effektivt om du bygger lösningarna på rätt sätt än att fortsätta vara kvar i en 

traditionell BI-arkitektur.” (R3). R5 tycker också att Cloud BI bidrar med effektivitet. R5 

motiverar och förklarar att det alltid finns en Cloud-tjänst redo vilket innebär att det går 

att nyttja den direkt. ”Du behöver inte köpa några datorer eller anställa folk, du kan 

egentligen bara nyttja den, så svar ja, det är väldigt effektivt.” (R5). Även R6 upplever 

effektivitet. ”Ja, det är effektivt. Vi brukar kalla det ’time to market’.” (R6). R6 förklarar att 

det finns massa färdiga templates och lösningar vilket gör att verksamheter kan komma 

igång snabbt. 

R5 förklarar att Cloud BI bidrar med bättre förutsättningar för effektiv datadelning. ”Du 

har ju lättare att skapa gemensamma arbetsytor till de som använder tjänsten, så ja 

absolut.” (R5). R5 menar att det är samma yta som de anställda arbetar emot och med 

tanke på detta blir det enklare att dela med sig av dokument och rapporter. ”Det ingår ju 

i Cloud-tjänsten, Cloud i sig erbjuder den möjligheten att lätt kunna publicera och dela med 

sig av information.” (R5). R2 och R3 tycker också att datadelningen förenklas i samband 
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med tillämpningen av Cloud BI. ”Ja, datadelning förenklas ju, absolut.” (R2). ”Absolut, 

effektiv datadelning håller jag med om.” (R3). R4 anser också att han/hon upplever effektiv 

datadelning, men säger att det är på en detaljnivå. ”Ja, på en detaljnivå kring lösningar så 

finns det områden det skulle kunna matcha effektiv datadelning.” (R4). R6, till skillnad från 

R5, R2, R3 och R4, tycker inte att det är så stor skillnad i datadelningsaspekten. ”Jag vet 

inte om Cloud gör datadelning så mycket enklare.” (R6). 

4.1.4 Mobilitet 

R6 upplever den breda tillgängligheten i samband med Cloud BI. ”Jag håller absolut med 

om att det är bred tillgänglighet.” (R6). R1 tycker att den breda tillgängligheten till följd 

av Cloud BI-tillämpning är en styrka. ”Bättre tillgänglighet hos moln-tjänster är det i och 

med att det är tillgängligt genom internet.” (R1). R5 förklarar, på ett liknande sätt som R1, 

att Cloud BI bidrar med bred tillgänglighet på grund av att det är tillgängligt genom 

internet. ”I och med att det är Cloud så kan du nå den, har du bara en internetuppkoppling, 

så kan du nå en Cloud-tjänst över hela världen, det är inbyggt.” (R5). R2 ser också 

”lättillgängligheten” som en styrka och beskriver att ”Det är en utav de stora styrkorna. 

Lättillgänglighet oberoende av vart du befinner dig, i verksamheten eller utanför 

landsgränserna.” R2 förklarar att det finns många vägar att nå BI-lösningarna. Vidare 

tillägger R2 att mobila enheter används i stor utsträckning inom V1 och att Cloud BI har 

varit ett positivt tillskott för att stödja plattformsoberoende. R1 stödjer det R2 säger och 

nämner att han/hon upplever att det är lättare att stödja Mobile BI genom molnet. R3 

nämner att den breda tillgängligheten dessutom utnyttjas mycket av V2. ”Absolut, den 

breda tillgängligheten är en bra egenskap som vi utnyttjar mycket.” (R3). R4 invänder och 

säger att det inte är någon större skillnad i den aspekten, dock förklarar R4 att Cloud BI 

gör större skillnad på en global skala. R4 tar upp en av sina kunder som har tagit fördel av 

den breda tillgängligheten tvärs över regioner och världsdelar. ”Med Cloud har du 

möjligheten att synka och replikera grejer mellan olika regioner eller världsdelar, så att, ja.” 

(R4). 

4.1.5 Tidsbesparingar 

R1 tycker att verksamheten slipper tidsödande aktiviteter i form av uppdateringar, 

uppgraderingar och reparationer, vilket R1 nämner kan leda till en högre produktivitet. 

R1 tillägger att de slipper ha personal som underhåller servrarna och förklarar att det 

görs automatiskt. ”Jag tycker absolut att man sparar tid och kan fokusera på 

kärnaktiviteter.” (R1). R5 tycker också att verksamheter som tillämpar Cloud BI får mer 

tid över eftersom de slipper ”kostnads- och tidskrävande team bara för att underhålla en 

plattform, till exempel.” R5 tillägger att ”du har ju lättare att fokusera på den 

kärnverksamhet du ska bedriva.” R2 anser också att Cloud BI resulterar i tidsbesparingar 

inom verksamheten. ”Man kan ju verkligen släppa tanken om driften och det är ju en stor 

fördel.” (R2). R3 ser tidsbesparingarna till följd av att verksamheter slipper tidsödande 

aktiviteter som en jättestark fördel. ”Det är ju en jättestark fördel. Det är ju en sak som 

framförallt hjälper oss väldigt mycket.” (R3). R6 nämner att tidsbesparingar är styrkan 

som fick V4 att gå över till Cloud BI. ”Ja, absolut. Det är därför vi har valt att gå till Cloud 

också. Det är en otrolig fördel.” (R6). R4 håller delvis med och menar att det beror på hur 

verksamheten bygger sina lösningar. R4 tillägger dock att ”I Cloud har du fantastiska 

möjligheter att bygga riktigt bra lösningar där du minimerar underhållet också. Hela 
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underhållet och driften blir betydligt smidigare. Jag tycker definitivt att Cloud BI kan bidra 

med tidsbesparingar.” R4 förklarar att det dock är viktigt att tänka rätt från början. 

4.1.6 Inbyggd säkerhetskopiering 

R1 förklarar att säkerhetskopieringen är automatisk och regelbunden, vilket R1 anser är 

en bra egenskap hos Cloud BI. ”Skulle något ändras går det att gå tillbaka till den tidigare 

back-up kopian.” (R1). R6 är medveten om den inbyggda säkerhetskopieringen och anser 

att det är en styrka. ”Ja, det stämmer jättebra.” (R6). R5 tycker också att den inbyggda 

säkerhetskopieringen är en styrka och påpekar att säkerhetskopieringen är en tjänst och 

att verksamheter själva kan bestämma hur ofta de vill säkerhetskopiera sina data. 

”Absolut. Du kan till och med bestämma hur ofta du vill ha en säkerhetskopiering.” (R5). R3 

talar från egna erfarenheter och säger att den inbyggda säkerhetskopieringen är jättebra. 

”De gångerna vi har fått problem, då har vi utnyttjat det och det är jättebra liksom.” (R3). 

R4 kontrasterar med traditionell BI och nämner att säkerhetskopiering och 

katastrofåterhämtning vanligtvis kräver extremt mycket tankearbete, vilket 

verksamheter slipper i Cloud BI eftersom det är inbyggt. ”Jag håller fullständigt med och i 

Cloud BI får man väldigt mycket av det gratis.” (R4). R5 går in på samma spår som R4 och 

kontrasterar med traditionell BI. ”Du måste ha personal som förstår vad det innebär, du 

måste sätta upp rutiner, de måste veta vad de ska göra om någonting händer, du måste sätta 

upp kontroller och faktiskt testa att det funkar. Det är tidsödande och riskabelt att göra det 

själv.” (R5). R2 säger dock att han/hon inte har upplevt att de på V1 har haft behovet av 

att utnyttja den inbyggda säkerhetskopieringen och förklarar att han/hon därmed inte 

vet om det är bra eller dåligt. Dock är R2 medveten om att säkerhetskopieringen är 

inbyggd i Cloud BI. ”Jag har inte riktigt upplevt att vi haft behov av det här, så jag kan inte 

värdera om det är en styrka.” (R2). 

4.1.7 Prestanda 

Angående prestandan anser R1 att det inte nödvändigtvis är en styrka. ”När det gäller 

prestanda får du det du betalar för.” (R1). R1 menar att det beror på hur verksamheten 

skalar tjänsterna. ”Jag tycker inte att det är snabbare men det beror på hur man skalar upp 

dem.” (R1). R1 förklarar hur han/hon tänker med ett exempel. ”Alltså jag kan ju sätta upp 

en jätteliten och långsam databas för 40 kr i månaden och den är ju väldigt långsam då men 

sen så kan jag skala upp den till en databas som är extremt snabb men då kostar det kanske 

100 000 kr i månaden.” (R1). R6 förklarar, precis som R1, att det beror på hur man 

utnyttjar prestandan. ”Både ja och nej. För att det är bättre utnyttjande av prestandan. Du 

kan ju skala upp och ner.” (R6). R2 är kluven över prestanda som en styrka. ”Jag vet inte 

riktigt hur man ska förhålla sig till det.” (R2). R2 tycker också att det beror på perspektivet. 

”I molnet finns det möjligheten att välja prestanda själv efter behov och på så sätt finns 

möjligheten att uppleva en bättre prestanda än i vanlig BI.” (R2). R2 förklarar dock att 

verksamheten då måste betala mer, vilket går hand i hand med vad R1 säger. R2 tillägger 

att ”man kan ju tillgodose ett stort behov i och för sig men det beror på vad man betalar.” 

(R2). R4 anser att prestandan inte är bättre i Cloud BI utan att det hänger samman med 

flexibiliteten och kostnaderna. ”Jag skulle inte säga att prestandan, per definition, är bättre. 

Prestandan hänger ihop med en kostnad.” (R4). R3 upplever däremot att det är bättre 

prestanda i molnet. ”Ja, absolut. Jag upplever att det är bättre prestanda.” (R3). R3 påpekar 

dock också att det är på grund av att verksamheten själv kan välja prestandan. ”Du kan ju 
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öka och minska prestandan.” (R3). R5 tycker att prestandan inte alltid är bättre och håller 

inte med angående att det skall vara bättre prestanda. ”Det är det inte alltid. Det vet jag 

inte om jag håller med om.” (R5). R5 förklarar att det beror på vad verksamheten betalar 

också. ”Man kan ju skala upp och ner prestandan. Du får inte mer än vad du betalar för.” 

(R5). R4 säger att det snarare bör kallas för dynamisk prestanda, vilket är vad samtliga 

respondenter beskriver. ”Man har större möjligheter att jobba med dynamisk prestanda.” 

(R4). 

4.1.8 Kompetenskrav 

R2 anser att kraven på personal som syftar till att sköta driften minskar, men att 

kompetenskraven som är kopplade till utvecklingen av BI-lösningar inte ändras. ”Man 

behöver ju inte någon personal för drift, så där sparar du in det, men som utvecklare av BI-

lösningarna så ser jag inte att det skulle vara någon skillnad på kompetenskrav.” (R2). R6 

ser styrkan på liknande sätt som R2. ”Du kanske inte behöver kompetenser för att sköta en 

server, men du måste ha någon sorts förmåga att titta på affärsinformationen och göra 

intelligenta val och där ser jag ingen skillnad.” (R6). Angående de lägre kompetenskraven 

är R3 kluven eftersom han/hon anser att kompetenskraven på utvecklarna blir högre 

samtidigt som det annars inte spelar någon roll vart verksamheten bygger lösningarna. 

”Kompetenskraven på utvecklarna är dock högre.” (R3). R5 nämner att det i viss mån är 

lägre kompetenskrav, men att det endast gäller teknisk kompetens som syftar till 

underhåll och drift. ”I viss mån är det väl det. Du behöver inte bry dig hur produkter är 

installerade eller trimmade eller så.” (R5). R4 tycker inte att Cloud BI renderar i lägre 

kompetenskrav. R4 menar att det snarare är annorlunda kompetenskrav. ”Nej, det tycker 

jag inte. Jag skulle säga annorlunda kompetenskrav.” (R4). R4 förklarar att verksamheten 

inte behöver kompetenser för infrastruktur och arkitektur men att verksamheten 

behöver folk som har jobbat med ”Cloud-plattformar, Cloud-lösningar och Cloud-

arkitektur.” R1 påpekar också att det inte är någon skillnad i kompetenskrav. ”Det tycker 

jag inte är någon skillnad jämfört med on-premise.” (R1). R1 förklarar att det i stort sätt är 

samma, eller liknande, verktyg som används och förklarar att det är lika svårt eller lika 

enkelt att använda dem i molnet.  

4.1.9 Tillgång till de senaste versionerna 

En styrka som R1 tar upp är att i samband med tillämpningen av Cloud BI har 

verksamheter alltid tillgång till de senaste versionerna. ”Du har alltid även senaste 

versionerna av allting, så du slipper hålla på och uppgradera, det görs automatiskt.” (R1). 

Även R6 nämnde att verksamheten alltid har tillgång till de senaste versionerna. ”Du 

behöver inte bekymra dig om att uppgradera dig till senaste versionen utan det är liksom 

’out of the box’. Det är en jättebra styrka.” (R6). R5 tar också upp tillgång till de senaste 

versionerna som en styrka hos Cloud BI. ”Du som Cloud-användare behöver inte bry dig om 

vilken version du kör på eller vilken patchning eller vilken säkerhetspatchning som är gjord, 

utan det är alltid det senaste du kör.” (R5). R5 förklarar att det är väldigt enkelt att 

uppgradera lösningar i Cloud och till följd av detta tar Cloud-användare fördel av de 

senaste versionerna. R3 är ännu en respondent som tar upp styrkan. ”Du kommer hela 

tiden vara ’up-to-date’. Microsoft pushar ju ut de senaste versionerna snabbare till molnet.” 

(R3). R3 påpekar att det är en jättestark fördel och kontrasterar med traditionell BI där 
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verksamheter ofta har utmaningar med att uppgradera versioner. ”Vi kommer aldrig ha 

de problemen och aldrig ha de kostnaderna.” (R3). 

4.2 Presentation av teman inom kategorin: Svagheter 

Nedan presenteras de teman som togs upp i relation till svagheter, vilket blev nio olika 

teman. 

4.2.1 Säkerhet 

R3 har invändningar angående säkerheten och säger att ”det är väldigt säkert att ha 

tjänsterna i molnet. Vi har samma säkerhetsmekanismer lokalt som vi har i molnet.” (R3). 

Angående säkerheten anser R4 också att det är svårt att se skillnader mellan on-prem och 

Cloud. ”Jag håller inte med om att säkerheten är sämre i Cloud.” (R4). R4 tycker att 

datasäkerhet och integritet är en utav de största stötestenarna i dagsläget och har 

resulterat i att folk är rädda för Cloud. ”Jag tycker att det mest är baserat på en känsla av 

rädsla snarare än baserat på fakta.” (R4). R4 tycker att tillämpare borde säga ”jag lagrar 

mina data i en bunker” snarare än ”jag lagrar mina data i Cloud” R4 förklarar att ”bunkern 

hade varit ett mer korrekt ord som hade get mer korrekta associationer och tankar.” R5 

nämner att han/hon ofta upplever att kunderna är rädda för Cloud på grund av 

säkerhetsaspekten men tycker själv att det är säkert. ”Jag skulle vilja säga att Cloud är mer 

säkert än många on-premise lösningar eftersom det är mer genomtänkt.” (R5). Även R6 

anser att det är säkrare i Cloud BI. ”Det håller jag inte med om, alls. De stora Cloud-

leverantörerna har troligtvis den bästa säkerheten av alla på en mjukvarunivå.” (R6). R6 

tillägger ”om man tittar på hur de löser säkerheten och hur man kan bevaka säkerheten, så 

finns det ingenting som är säkrare än det här.” Både R1 och R2 anser att säkerheten hos 

deras leverantör är bra. ”Microsoft har förmodligen bättre skydd.” (R1). ”Microsoft 

genererar en bra säkerhet.” (R2). R3 förstår att verksamheter har farhågor angående 

säkerhetsaspekterna men anser att det bara är en fråga om okunskap. R3 refererar till 

dessa individer och verksamheter som motståndare. R5 anser den upplevda rädslan 

angående säkerhet som märklig och påpekar att det är just på grund av namnet Cloud. 

”Jag skulle vilja säga att största problemet med säkerheten, uppfattad dålig säkerhet, det är 

namnet Cloud.” (R5).  

R1 är kluven angående säkerheten och anser att den både är bättre och sämre. Svagheten 

med säkerheten är att verksamheten har mindre kontroll samtidigt som styrkan är att 

Microsoft har enorma resurser och kompetenser samt bättre skydd, förklarar R1. ”Man 

kan inte påverka like mycket.” (R1). R1 anser att risken att datat blir stulen, korrumperad 

eller åtkommen av icke-behöriga kanske är lite större i molnet, men att det lika gärna kan 

hända lokalt. R1 förklarar att verksamheten har sämre koll på vem som kan komma åt 

datat, vilket han/hon ser som en potentiell svaghet. Respondenten talar för Microsoft 

Azure och förklarar ”du vet ju inte om de lämnar ut datat till amerikanska myndigheter.” 

(R1). R2 uttrycker också bekymmer över att vara ovetande om just säkerheten. ”I och med 

att datat är lättillgänglig så blir den ju också exponerad.” (R2). Vidare förklarar R2 att det 

är större chans för exponering av data jämfört med on-premise BI. R3 påpekar att den 

mänskliga faktorn kan komma att spela en roll och tar upp ett exempel av misstag 

relaterat till datadelning i Power BI. R4 tar också upp att det är enklare att göra misstag 

kring datasäkerhet i moln-lösningar. ”Jag tror att säkerheten säkerligen är det som 
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leverantörerna jobbar hårdast för att just övervinna den här rädslan som man kanske har 

för att göra sina data tillgänglig hos en tredje part.” (R2). R2 tycker att informationen som 

lagras i molnet blir lättillgängligt, vilket han/hon anser kan vara en svaghet. ”Man tar ju 

dels en företags- eller systemrisk med att splittra sina verksamhetskritiska data till en extern 

part.” (R2). R2 nämner att leverantörerna inte tillhandahåller all information som krävs 

som handlar om hur de skyddar datat. ”Det gör att man lever i en viss form av ovisshet som 

kanske gör att man har en viss obefogad rädsla.” (R2). R2 anser att Cloud BI resulterar i 

mindre kontroll, men påpekar att om verksamheten känner sig trygg och kan lita på 

leverantören så kan de leva med den minskade kontrollen.  

4.2.2 Kompatibilitetsproblem 

R4 anser att han/hon inte har upplevt bristen på kompatibilitet. ”Jag skulle inte säga att 

det är något jättestort problem och det är sällan jag har vart med om en show stopper 

liksom.” (R4). R1 håller inte heller med om bristen på kompatibilitet och kontrar med att 

säga ”det är ganska enkelt att blanda on-premise och Cloud-komponenter.” R2 säger 

däremot att han/hon upplever bristen på kompatibilitet ganska ofta. ”Ja, precis och det 

upplever man ju ganska ofta. Möjligtvis hör det ihop med att det är lite omoget.” (R2). Som 

exempel tar R2 upp att han/hon ofta måste jobba i två separata Active Directory, vilket 

handlar om behörigheter. R2 beskriver det som ett gap mellan on-premise och molnet. R6 

ser också kompatibilitetsproblem som en utmaning i dagsläget. ”Där har vi en utmaning. 

Det stämmer.” (R6). R6 förklarar att om man har komponenter i molnet och komponenter 

i verksamheten så ”lirar de inte ihop.”, särskilt om komponenterna är från olika 

leverantörer. R3 upplever också att det råder brist på kompatibilitet mellan komponenter 

i molnet och komponenter inom verksamheten. ”Jo, men absolut det förekommer.” (R3). 

R5, precis som R2 och R3, har också upplevt kompatibilitetsproblem. ”Som det ser ut idag 

måste du bygga på ett speciellt sätt och då är det ju inte kompatibelt.” (R5). Även R5 tar 

upp exempel som rör ETL-processen där han/hon har behövt bygga speciella lösningar, 

vilket han/hon anser inte är önskvärt. R1 tar upp att det kan vara svårt att flytta mellan 

leverantörer, men att detta inte är ett resultat av Cloud BI och menar att samma problem 

finns lokalt. ”Det beror inte på Cloud, det beror på olika leverantörer.” (R1). 

4.2.3 Prestanda 

R1 anser att det inte existerar en prestandaförsämring i molnet, snarare upplever 

han/hon att det går snabbt. ”När du väl har datan i molnet, då har du ingen 

prestandaförsämring. Det går snabbt.” (R1). R2 håller med och förklarar att prestandan 

varken är sämre eller oförutsägbar i Cloud BI. ”Det håller jag inte med om. Du får den 

prestandan i förhållande till det pris du är beredd att betala, så prestandan är god.” (R2). 

Angående att prestandan ska vara sämre tycker R3 också att det inte är fallet. R4 anser 

att prestandan varken är sämre eller bättre och betonar att det beror på kostnaderna. 

”Den är varken bättre eller sämre, det beror på vad man jämför med.” (R4). R3 tillägger 

dock att prestandan faktiskt kan vara oförutsägbar ibland. ”Dålig prestanda vet jag inte, 

men den kan vara oförutsägbar ibland, absolut.” (R3). R5 invänder dock angående 

prestandan. ”Jag har upplevt att, beroende på vilken uppkoppling man har förstås och hur 

Cloud-lösningar är gjord så är det prestandan som kan fallera.” (R5). R5 förklarar dock att 

det inte beror på Cloud, snarare beror det på internetuppkopplingen. ”Det beror på vad du 

betalar för men fast du betalar väldigt mycket så är det inte säkert att du får den prestandan 
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du betalar för, för att du själv kan sitta på ett dåligt nätverk. Det är ju inte Cloud-tjänstens 

fel utan det är ju lokalt.” (R5). Precis som R5, nämner R6 att det kan vara nätverksproblem 

som potentiellt kan påverka prestandan. ”Vi har märkt att latency kan påverka prestandan. 

Men det är ju latencyrelaterat, computingprestanda är inte sämre, absolut inte.” (R6). 

4.2.4 Tillgänglighetsproblem 

R1 anser att tillgängligheten är bättre hos Microsofts servrar och att de har högre 

tillgänglighet än vanliga lokala servrar. ”Jag skulle säga att det är bättre tillgänglighet hos 

Microsofts servrar än om man har egna servrar. I ditt egna datacenter kan det ju hända att 

det är ett strömavbrott och sådär, men det är nog mer sällan som Microsofts datacenter har 

strömavbrott.” R6 tycker som R1; att det till och med är bättre tillgänglighet i molnet. ”De 

sakerna vi har flyttat från vårt datacenter till molnet har högre tillgänglighet. Vi har aldrig 

haft något problem med nätverksproblem. Det är tvärtom för oss, vi har högre tillgänglighet 

i molnet.” (R6). R6 tillägger även att det är jätteovanligt med tillgänglighetsproblem. R4 

tycker inte heller att bristen på tillgänglighet är en svaghet och förklarar ”att företag inte 

skulle ha tillgång till någonting, inte ens via mobiluppkoppling, är extremt osannolikt.”. R4 

tillägger att ”Det finns vissa områden där det är väldigt viktigt att resonera kring de 

bitarna.” R2 säger dock att det inte går att argumentera emot att verksamheter är 

beroende av vissa kontaktvägar för att använda resurserna i molnet. ”Det går inte 

argumentera emot att man är beroende av vissa kontaktvägar. Det är inte som så att det 

inte har inträffat, men det är ju inte vanligt förekommande, absolut inte. Man är i viss mån 

utlämnad till leverantören och om det sker några incidenter får man förlita sig på att de gör 

sitt jobb.” (R2). R5 förklarar också att användare inte kan få tillgång till tjänster om 

verksamheten inte har internetuppkoppling men tillägger att vi bor i Sverige och inte 

Mexiko, exempelvis. ”Alla våra kunder sitter ju i Sverige och har bra infrastruktur.” (R5). 

R5 tillägger att ”Du måste alltid vara uppkopplad för att kunna nå Cloud-tjänsten. Det är ju 

en sårbarhet egentligen men oftast är det så bra kvalité på nätverken.” R3 tycker att det är 

en svaghet att vara beroende av internetuppkoppling och leverantörens servrar. ”Ja, man 

är beroende av internetuppkoppling och tillgång till leverantörens servrar.” (R3). 

4.2.5 Lagstiftningsproblem 

R3 tycker att lagstiftning kan leda till problem på grund av komplexitet och otydlighet. ”Ja, 

det kan vara komplext och otydligt, absolut.” (R3). R4 tycker att problem med lagstiftning 

är en utav de mest intressanta utmaningarna. ”Det är definitivt en utmaning som man 

måste ta hänsyn till.” (R4). R1 erkänner lagstiftningen som en potentiell svaghet men säger 

att det inte påverkar just V1. Vidare tar R1 upp hälso- och sjukvårdsbranschen som 

exempel på verksamheter som skulle kunna ha problem med lagstiftning. ”Inte i våran 

verksamhet, men i exempelvis hälso- och sjukvård kanske det blir svårare eftersom det finns 

regler att datan kanske måste lagras inom Sverige.” (R1). R6 påpekar också att svagheten 

inte påverkar V4 alltför mycket men att det definitivt är en aspekt verksamheter måste ta 

hänsyn till. ”Ja, det är åtminstone en utmaning. I vårt fall då så har vi ju inte den typen av 

personuppgifter, så det har inte varit något problem.” (R6). R6 tar även upp att de stora 

leverantörerna har bemött GDPR på ett bra sätt, vilket har underlättat för verksamheter. 

R5 tar upp en av sina kunder inom bankbranschen som har lagstiftningsproblem och 

vägrar gå över till molnet trots de stora kostnadsbesparingarna R5 har presenterat för 

dem. ”Du måste ha koll på vilket ansvar du har angående informationen du lagrar i Cloud. 
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Det är jätteviktigt.” (R5). R2 säger att han/hon inte alls är insatt i lagstiftningsfrågor och 

har inte behövt sätta sig in i frågorna. ”Det är en sådan fråga som jag inte alls är insatt i, 

eller behövt sätta mig in i. Så jag kan inte ge något bra svar på den frågan.” (R2). 

4.2.6 Svårt att estimera kostnader 

R5 ser denna svaghet som liten eftersom han/hon upplever att det inte är så svårt att 

estimera kostnaderna. ”Ja, det tycker jag är ett litet problem. Du får försöka planera framåt 

hur många användare det är och sen kanske ta i lite extra.” (R5). R5 menar att 

verksamheter oftast vet hur många användare det gäller. Angående budgetering anser 

dock R1 att det kan bli svårare. ”Det kan bli problem för att du vet inte exakt hur du måste 

skala upp, så lite svårare kan det nog bli.” (R1). R2 tycker också att budgeteringen blir 

svårare. ”På samma sätt som prestandan ändras dynamiskt, så följer ju priset med där, så 

det kan bli svårare att förutspå kostnader.” (R2). R6 beskriver problemet likt R2. ”Det är 

en utmaning med att estimera kostnader oftast för att det är helt flexibelt och beror på vad 

du har gjort.” (R6). R6 nämner att det enda verksamheter kan göra är att titta på ”hur 

mycket outnyttjad kapacitet betalar jag för?” R3 upplever att budgetering blir svårare i 

Cloud BI med tanke på att verksamheten endast betalar för tiden som används. ”Det 

stämmer. Det är jättesvårt att estimera vad någonting kommer att kosta. Det är oftast en 

svår fråga som vi får.” (R3). R3 förklarar dock att de brukar köra tjänster under en period, 

i syfte att underlätta estimeringen. R4 tycker att det är en bra poäng att budgeteringen 

blir svårare. Dock så nämner R4 att det snarare beror på en föråldrad 

budgeteringsprocess än på Cloud teknologin. ”Den föråldrade budgeteringsprocessen 

matchar inte ett modernt sätt att tänka kring lösningar. Ja, det försvårar budgetering, så 

som vi har budgeterat i 30 år, det är svårt att hålla kvar i dem budgetprocesserna.” (R4). 

4.2.7 Leverantörsberoende 

R2 anser att vara bunden till en leverantör är en svaghet och beskriver det som en 

inlåsningseffekt. ”Jag upplever det som att inlåsningseffekten blir större i en Cloud-lösning.” 

(R2). R6 upplever också att inlåsningseffekten blir större i Cloud. ”Så är det. Man hamnar 

i någon slags läge där vi är hos Amazon och då får man gilla läget och vara hos Amazon. Det 

är absolut en svaghet.” (R6). R4 har en liknande upplevelse som R2 och R6. ”Du är i högre 

utsträckning bunden till en leverantör i Cloud än vad du är on-prem.” (R4). R5 upplever 

också ett ökat leverantörsberoende i Cloud BI. ”Du är helt beroende av den här produkten, 

när du väl börjar använda den. Så visst är du beroende av leverantören.” (R5). R5 tar upp 

ett exempelscenario där leverantören dubblar sina priser och menar att verksamheterna 

inte kan göra mycket åt det. R3 talar om komplexiteten att flytta mellan leverantörer. ”Vi 

försöker bygga så generiska lösningar som möjligt men du är ju fortfarande bunden till att 

bygga lösningarna helt utefter de förutsättningarna du har.” (R3). R3 säger att ”Ja, det är 

ju en fördel och en nackdel. Men jag ser det inte som en komplett nackdel.” R3 förklarar, ”För 

annars blir det ju en komplexitet i det, att du blandar tjänster. Du får fördelar med att ingå 

i en sån suite.” (R3). R1 tycker inte heller att det är någon skillnad mellan on-premise och 

Cloud BI när det gäller att vara bunden till en leverantör. ”Jag tror inte det är stor skillnad 

på om du kör molnet eller on-premise.” (R1). R4 förklarar att ”Leverantörsoberoende är ju 

någonting som många är mån om men det blir en väldigt filosofisk diskussion.” (R4). R4 

tillägger att verksamheter aldrig kommer att bli helt leverantörsoberoende. 
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4.2.8 Mognad 

R6 tycker inte mognaden är en svaghet i dagsläget. ”Jag tycker de sista åren så känns det 

som att det är mer och mer mognad. Om vi hade gått tillbaka två år så hade jag absolut 

kunnat sagt ja på den.” (R6). R1 anser att molnet inte är lika moget som on-premise men 

tycker att Cloud BI har kommit ganska långt. ”Det är ju inte lika moget som on-premise, 

men som sagt är det ju inte dålig mognad. Det mesta finns i molnet.” (R1). R2 anser dock att 

faktum att Cloud BI är i sina tidigare stadier som en svaghet. ”Det utvecklas ju ständigt, 

men i vissa fall kan det vara funktioner som man saknar som egentligen inte har kommit 

än.” (R2). R2 nämner att den dåliga mognaden upplevs i praktiken i princip hela tiden. ”Ja, 

och det upplever man ju hela tiden egentligen. Man får anpassa sin metod utifrån vad som 

finns tillgängligt snarare än att man kan implementera det fullt ut som jag hade velat göra.” 

(R2). R2 säger att basala funktioner som han/hon har jobbat med i flera år inte finns 

tillgängligt i molnet vilket resulterar i att han/hon blir tvungen att göra olika ”work-

arounds”. ”Man får ändra sina metoder helt enkelt.” (R2). Mer specifikt talar R2 om 

funktioner för att transformera, städa och tvätta datat. ”Det hade varit mycket bättre om 

det fanns tillgängligt.” (R2). R3 anser att saknaden av stöd är den största svagheten, vilket 

går hand i hand med upplevelsen R2 har. R3 förklarar att han/hon inte har friheten att 

utveckla precis vad han/hon vill inom BI. ”Det kan finnas saker som jag vill göra som inte 

finns stöd för än, och då måste man hitta på någon annan lösning och kringgå problemet.” 

(R3). Enligt R3 är användare beroende av att saker och ting finns i relation till det de vill 

göra. Inkrementell laddning av data är ett exempel som R3 tar upp som han/hon har 

upplevt har saknat stöd och har varit tvungen att kringgå problemet. ”Du kommer att stöta 

på saker som inte går att göra just nu, men som kanske går att göra om ett halvår.” (R3). 

R3 säger att han/hon upplever den dåliga mognaden i praktiken ofta. ”Ja, det händer ju. 

Man saknar funktionaliteter titt som tätt.” (R3). R4 instämmer om att det i dagsläget är en 

dålig mognad i molnet. ”Ja, som det ser ut i dagsläget, så håller jag nog med.” (R4). R5 anser 

också att det i dagsläget inte är moget eftersom det är ganska nytt. ”Det är fortfarande inte 

moget, det finns så mycket att göra.” (R5). Även R5 tar upp ett exempel som berör ETL-

processen. 

4.2.9 Valmöjligheter 

R4 nämner att det är ”fruktansvärt svårt att navigera inom Cloud BI”. R4 förklarar att det 

finns många val som verksamheter måste göra, bland annat val av leverantör, typ av moln, 

modell samt tjänster. ”Det är så fruktansvärt mycket olika val och alternativ och små 

skillnader i hur du navigerar och det är väl den största utmaningen.” (R4). Vidare förklarar 

R4 ”I Cloud har du liksom, utöver att du kan välja olika leverantörer så kan du välja olika 

Cloud, du kan välja olika Deployment modeller, du kan välja IaaS, du kan välja PaaS, du kan 

välja ett antal olika varianter. Det finns liksom olika ’flavors’.” R6 anser att det är en 

utmaning att göra valen. ”Det är många val man måste göra och det är ju en utmaning och 

en baksida.” (R6). R6 beskriver även att det händer så mycket ju nu och att det är svårt att 

hänga med. R6 tar upp framfarten av nya teknologier och mjukvaror som måste granskas 

av verksamheterna i syfte att hitta lösningar som passar just den specifika verksamheten. 

R5 påpekar också att det både är många och viktiga beslut som verksamheten måste fatta, 

särskilt gällande lagkrav. ”Det är många och väldigt viktiga beslut du har som beställare. 

Jag skulle rekommendera att man tar hjälp av proffs som har koll på det.” (R5).   
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5. Analys 

Detta kapitel avser att presentera analysen av den insamlade empirin. Tematisk analys 

användes för att analysera empirin, vars genomförande beskrivs i kapitel 3.5.4. Totalt 

identifierades 18 olika teman i empirin, varav nio tillhör kategorin styrkor medan nio 

tillhör kategorin svagheter. Respondenterna upplevde sju av nio teman som styrkor i 

praktiken och sex av nio teman som svagheter i praktiken. Teman som upplevdes som 

styrkor respektive svagheter enligt respondenterna illustreras med en bock medan teman 

som inte upplevdes som styrkor respektive svagheter illustreras med ett kryss (se Tabell 

7). 

Teman inom kategorin: Styrkor Teman inom kategorin: Svagheter 

1. Potentiella kostnadsbesparingar ✓ 
2. Skalbarhet ✓ 
3. Effektivitet ✓ 
4. Mobilitet ✓ 
5. Tidsbesparingar ✓ 
6. Inbyggd säkerhetskopiering ✓ 
7. Prestanda × 
8. Kompetenskrav × 
9. Tillgång till de senaste versionerna ✓ 

1. Säkerhet × 
2. Kompatibilitetsproblem ✓ 
3. Prestanda × 
4. Tillgänglighetsproblem × 
5. Lagstiftningsproblem ✓ 
6. Svårt att estimera kostnader ✓ 
7. Leverantörsberoende ✓ 
8. Mognad ✓ 
9. Valmöjligheter ✓ 

Tabell 7 - Identifierade teman (Författarens egna) 

5.1 Tolkning av teman inom kategorin: Styrkor 

Det var nio teman som identifierades inom kategorin styrkor. I bilaga E presenteras 

underlaget till respektive tema. Sju teman hade tillräckligt mycket underlag för att kallas 

för en styrka, med andra ord upplevde respondenterna sju av nio teman som styrkor i 

praktiken.  

5.1.1 Potentiella kostnadsbesparingar 

Potentiella kostnadsbesparingar är en styrka som, bland andra, Larson och Chang (2016), 

Ashoori och Taheri (2015) och Ereth och Baars (2015) lyfter fram i litteraturen. 

Respondenternas upplevelser talar för att detta är en styrka som är verklig i praktiken. 

Det framgår att skalbarheten är den största bidragande faktorn till 

kostnadsbesparingarna. Genom att skala upp respektive skala ner baserat på 

verksamhetskrav och behov kan verksamheter uppleva kostnadsbesparingar, exempelvis 

genom att stänga av sin infrastruktur då den inte används. Med andra ord är denna styrka 

inte given, men det framgår att möjligheterna är större i Cloud BI att bygga lösningar där 

kostnadsbesparingarna är signifikanta. Med tanke på att styrkan inte är given, döps den 

till potentiella kostnadsbesparingar istället för mindre kostnader. Ingen av 

respondenterna argumenterade för motsatsen medan majoriteten (R2, R3, R4, R5 & R6) 

upplevde kostnadsbesparingar som en styrka. Med empirin i åtanke anses potentiella 

kostnadsbesparingar vara en styrka hos Cloud BI i praktiken som användarna upplever 

(se Bilaga E). Styrkan stämmer till stor del överens över med vad som sägs i litteraturen, 

men vissa författare, exempelvis Ashoori och Taheri (2015) och Maresova (2015), 

beskriver denna styrka som given, vilket respondenterna förklarade inte är fallet.  
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5.1.2 Skalbarhet 

Skalbarhet är en styrka som nämns av många författare i litteraturen, bland andra, 

Balachandran och Prasad (2017), Deepika och Nirmala (2017) och Mwilu et al. (2016). 

Skalbarheten visar sig vara den främsta styrkan bland respondenterna. Detta kan bero på 

att skalbarheten både påverkar kostnadsbesparingar och den dynamiska prestandan. 

Vissa författare (Ashoori & Taheri, 2015; Gurjar & Rathore, 2013) påstod dock att Cloud 

BI har en begränsad förmåga att skala upp, vilket inte stöds av den insamlade empirin. 

Det framgår att det är enkelt att skala upp och ner, starta och stoppa tjänster samt öka 

respektive minska prestandan hos verksamheter som tillämpar Cloud BI. Skalbarheten 

blir en möjliggörare för att kunna möta verksamhetskrav och behov på ett bättre sätt, till 

och med föränderliga krav är enkla att möta. Samtliga respondenter (R1, R2, R3, R4, R5 & 

R6) har upplevt denna styrka i praktiken samtidigt som flera (R3 & R4) beskriver den som 

den absolut största styrkan. Med empirin i åtanke anses skalbarhet vara en styrka hos 

Cloud BI i praktiken som användarna upplever (se Bilaga E). Empirin stämmer överens 

med vad de flesta författarna inom Cloud BI-forskning säger samt hur de beskriver 

styrkan. Som tidigare nämnt, motsäger empirin dock vad Ashoori och Taheri (2015), 

Gurjar och Rathore (2013) samt Thompson (2009) säger angående skalbarheten. 

5.1.3 Effektivitet 

Flera författare (Deepika & Nirmala, 2017; Mwilu et al., 2016; Chang, 2014) lyfter fram 

effektivitet som en styrka hos Cloud BI. Effektivitet är en kategori som präglas av två 

egenskaper: snabbare implementering och effektivare datadelning. Majoriteten av 

respondenterna (R3, R4, R5 & R6) upplever att Cloud BI kan uppnå en hög effektivitet. Det 

går snabbt och effektivt att börja utnyttja tjänster helt enkelt eftersom grundarbetet 

redan är färdigt. Två respondenter (R1 & R2) såg ingen skillnad i effektivitet varav en av 

dem (R2) förklarade att det beror på om verksamheten har befintlig infrastruktur eller 

inte. Faktum att Cloud BI bidrar med effektiv datadelning och samarbete är en aspekt som 

lika många respondenter (R2, R3, R4 & R5) var eniga om, det var dock endast R6 som inte 

märkte någon skillnad. Sammanfattningsvis var majoriteten av respondenterna eniga om 

effektiviteten trots att vissa inte såg någon skillnad. Med empirin i åtanke anses 

effektivitet vara en styrka hos Cloud BI i praktiken som användarna upplever (se Bilaga 

E). Det är dock värt att nämna att vissa respondenters (R1 & R2) upplevelser skiljer sig 

från vad som sägs i litteraturen gällande snabbare implementeringar av bland andra 

Balachandran och Prasad (2017) samt Papachristodoulou et al. (2017). R6 upplevelse 

angående datadelning skiljer sig från vad vissa författare (Deepika & Nirmala, 2017; Al-

Aqrabi et al., 2015; Ouf & Nasr, 2011) skriver. 

5.1.4 Mobilitet 

Deepika och Nirmala (2017), Maresova (2015) och Muriithi och Kotzé (2013) bland andra 

nämner mobilitet som en styrka. Denna styrka har samtliga respondenterna upplevt och 

de beskriver den som att det går att nå BI-lösningarna vart användaren än befinner sig 

oberoende av enhet, vilket stämmer överens med litteraturen. Mobiliteten är värderad 

som en stor styrka hos Cloud BI bland respondenterna (R1, R2, R3, R4, R5 & R6), särskilt 

i scenarion där verksamheter är globalt etablerade. Med empirin i åtanke anses mobilitet 

vara en styrka hos Cloud BI i praktiken som användarna upplever (se Bilaga E). 
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Användarnas upplevelser går hand i hand med vad som tas upp i litteraturen. Styrkan 

döptes dock om till mobilitet eftersom det anses beskriva styrkan på ett mer korrekt sätt 

än bred tillgänglighet. 

5.1.5 Tidsbesparingar 

Det beskrivs i litteraturen av bland andra Ashoori och Taheri (2015), Maresova (2015) 

och Sheshasaayee och Margaret (2015) att verksamheter som tillämpar Cloud BI kan 

fokusera mer på kärnaktiviteter på grund av tidsbesparingarna. Det framgår i både 

empirin och litteraturen (Hooda, 2014; Tole, 2014; Tamer et al., 2013) att 

tidsbesparingarna är kopplade till att verksamheten slipper aktiviteter relaterade till 

underhåll och drift. Samtliga respondenter (R1, R2, R3, R4, R5 & R6) är eniga om att detta 

är en styrka i praktiken. Med empirin i åtanke anses tidsbesparingar vara en styrka hos 

Cloud BI i praktiken som användarna upplever (se Bilaga E). Empirin stämmer överens 

med vad som står i litteraturen, dock döptes styrkan om till tidsbesparingar eftersom 

namnet beskriver styrkan på ett mer korrekt sätt än produktivitet. 

5.1.6 Inbyggd säkerhetskopiering 

I litteraturen nämns den inbyggda katastrofåterhämtningen och säkerhetskopieringen 

som en styrka hos Cloud BI av bland andra Balachandran och Prasad (2017), Deepika och 

Nirmala (2017) och Al-Aqrabi et al. (2015). Inbyggd katastrofåterhämtning och 

säkerhetskopiering ser majoriteten av respondenterna (R1, R3, R4, R5 & R6) som en 

styrka, trots att vissa inte har behövt utnyttja den medan andra har gjort det. En anledning 

till att den inbyggda säkerhetskopieringen är en styrka är på grund av att 

säkerhetskopiering och katastrofåterhämtning vanligtvis kräver mycket tid och resurser, 

vilket verksamheter som tillämpar Cloud BI slipper. Med empirin i åtanke anses inbyggd 

säkerhetskopiering som en styrka hos Cloud BI i praktiken som användarna upplever (se 

Bilaga E). I litteraturen refereras den inbyggda säkerhetskopieringen ofta som pålitlighet, 

till exempel av Deepika och Nirmala (2017), Al-Aqrabi et al. (2015) och Ashoori och 

Taheri (2015), vilket kan vara missvisande och otydligt. Därför valdes namnet inbyggd 

säkerhetskopiering istället.  

5.1.7 Prestanda 

I litteraturen framgår det, åtminstone av Deepika och Nirmala (2017), Chang (2014) och 

Ouf och Nasr (2011), att prestandan är en styrka för verksamheter som tillämpar Cloud 

BI. Detta stämmer inte överens med hur det faktiskt är i praktiken. Majoriteten av 

respondenterna (R1, R2, R4, R5 & R6) tycker inte att det nödvändigtvis är bättre 

prestanda. Medan någon enstaka respondent (R3) nämnde att det är bättre prestanda, har 

samtliga (R1, R2, R3, R4, R5 & R6) betonat att det beror på kostnaderna. Med andra ord 

är det dynamisk prestanda, snarare än bättre prestanda. Cloud BI ger möjlighet för bättre 

prestanda, men då måste verksamheterna betala mer.  

Till följd av insikterna från respondenterna, anses inte Cloud BI resultera i bättre 

prestanda, snarare resulterar Cloud BI i dynamisk prestanda vilket anses vara en styrka 

hos Cloud BI i praktiken som användarna upplever (se Bilaga E), dock är den dynamiska 

prestandan en del av skalbarheten snarare än en enskild styrka. Som tidigare nämnt 

skiljer sig användarnas bild av prestanda från litteraturen. Anledningen till att 
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litteraturen beskrev prestandan som bättre kan vara på grund av att de inte kvalitativt 

undersökte aspekten och tog reda på varför den är bättre i det specifika fallet, där 

prestandan faktiskt kan ha varit bättre på grund av att stort kapital har investerats för att 

användarna skall uppleva en bättre prestanda. 

5.1.8 Kompetenskrav 

Enligt Muntean (2015) och Muriithi och Kotzé (2013) renderar Cloud BI-tillämpning i 

lägre kompetenskrav. Detta är en styrka som respondenterna behövde fundera över 

eftersom det beror på perspektivet.  Kompetenskraven minskar hos personal som har 

underhåll och drift som arbetsuppgift, utöver det ändras inte kompetenskraven alls, 

särskilt hos utvecklarna där det framgår att kompetenskraven till och med blir högre. Det 

framgår att det är annorlunda kompetenskrav, snarare än lägre kompetenskrav. Samtliga 

respondenter (R1, R2, R3, R4, R5 & R6) höll med om lägre kompetenskrav på personal 

som syftar till drift och underhåll men ansåg att det inte var någon skillnad utöver det. På 

grund av respondenternas upplevelser anses inte Cloud BI rendera i lägre 

kompetenskrav, snarare är lägre kompetenskrav på personal som syftar till att underhålla 

system en del av styrkorna kostnadsbesparingar och tidsbesparingar. Med empirin i 

åtanke anses inte lägre kompetenskrav vara en styrka hos Cloud BI i praktiken som 

användarna upplever (se Bilaga E), vilket det påstås vara enligt litteraturen. Det kan vara 

så att litteraturen faktiskt menar lägre kompetenskrav hos just personal som syftar till 

drift och underhåll, men det framgår inte tillräckligt tydligt, vilket kan ge en missvisande 

bild. Samtidigt blir det redundant att säga att Cloud BI renderar i lägre kompetenskrav på 

personal som syftar till underhåll och drift eftersom det är givet, då verksamheterna 

slipper helt och hållet underhåll och drift. 

5.1.9 Tillgång till de senaste versionerna 

Faktum att verksamheter har tillgång till de senaste versionerna när de tillämpar Cloud 

BI är en ”ny” styrka som har växt fram. Endast en studie som identifierades (Thompson & 

van der Walt, 2010) har lyft fram denna aspekt som en styrka och det stämmer överens 

med användarnas upplevelser. Fyra respondenter (R1, R3, R5 & R6) lyfte fram denna 

styrka och beskrev det som att verksamheter alltid har tillgång till de senaste versionerna. 

Verksamheterna slipper därmed oroa sig över uppgraderingar, då det sker automatiskt. 

Med empirin i åtanke, anses tillgång till de senaste versionerna vara en styrka hos Cloud 

BI i praktiken som användarna upplever (se Bilaga E).  

5.2 Tolkning av teman inom kategorin: Svagheter 

Det var nio teman som identifierades inom kategorin svagheter. I bilaga F presenteras 

underlaget till respektive tema. Sex teman hade tillräckligt mycket underlag för att kallas 

för en svaghet, men andra ord upplevde respondenterna sex av nio teman som en svaghet 

i praktiken. 

5.2.1 Säkerhet 

Säkerheten är den mest nämnda svagheten i litteraturen. Bland andra nämner 

Balachandran och Prasad (2017), Llave (2017) och Larson och Chang (2014) säkerhet 

som en svaghet. Det framgår i empirin att säkerheten är både bättre och sämre. Den är 

sämre i den aspekt att verksamheten har mindre kontroll och inte kan påverka lika 



 

40 

 

mycket. Den är bättre i den aspekt att leverantören, generellt, har större resurser och 

kompetenser för att bättre hantera säkerheten och faktiskt generera en bättre säkerhet. 

Det beror dock på leverantör, respondenterna som deltog i denna studie har framförallt 

Microsoft Azure som leverantör, vilket är en gigant bland Cloud-leverantörer. Många 

författare i litteraturen ansåg säkerheten som en svaghet medan några få ansåg den som 

en styrka. Samtliga respondenter (R1, R2, R3, R4, R5 & R6) upplever inte att säkerheten 

är sämre i Cloud BI, vissa upplever den till och med som bättre. Med empirin i åtanke 

anses inte säkerheten vara en svaghet som användarna upplever (se Bilaga F). Säkerheten 

i sig är den mest nämnda svagheten i litteraturen och säkerligen den mest diskuterade i 

praktiken. Användarnas upplevelser av säkerhet skiljer sig från vad de flesta säger i 

litteraturen. Detta kan bero på att Cloud BI har hunnit mogna i just säkerhetsaspekten. 

Vissa respondenter lutade mer åt att säkerheten är en styrka, vilket stämmer mer överens 

med Deepika och Nirmalas (2017) och Al-Aqrabis et al. (2015) tankar kring säkerhet, 

vilket väckte funderingar på om säkerhet skall presenteras som en styrka i resultatet. Med 

tanke på att de flesta respondenterna argumenterade emot att säkerheten är en svaghet 

snarare än att argumentera för att det är en styrka presenteras inte säkerhet som en 

styrka. Det framgår, klart och tydligt, att säkerheten är bra i Cloud BI, vilket åtminstone 

indikerar på att det inte är en svaghet. Det framgår dock inte tillräckligt tydligt att 

säkerheten är så pass bra att det är en styrka hos Cloud BI i praktiken. Säkerhetsaspekten 

hos Cloud BI är troligen den mest diskuterade och komplicerade aspekten och behöver 

därmed undersökas mer på djupet om den skall presenteras som en styrka. 

5.2.2 Kompatibilitetsproblem 

Brist på kompatibilitet är en svaghet som är frekvent nämnd i litteraturen. Bland andra 

nämner Balachandran och Prasad (2017), Papachristodoulou et al. (2017) och Ashoori 

och Taheri (2015) kompatibilitetsproblem som en svaghet. Denna svaghet är 

respondenterna oeniga om. Vissa respondenter beskriver det som att det är enkelt att 

blanda komponenter samt att de sällan har upplevt denna svaghet medan andra beskriver 

det som att de upplever den ständigt. Med tanke på att majoriteten (R2, R3, R5 & R6) av 

respondenterna, som dessutom tillhör olika verksamheter, ständigt upplever 

kompatibilitetsproblem anses kompatibilitetsproblem vara en svaghet hos Cloud BI i 

praktiken som användarna upplever (se Bilaga F). Vissa respondenters (R2, R3, R5 & R6) 

upplevelser stämmer överens med vad som står i litteraturen medan andras (R1 & R4) 

inte gör det. Detta kan bero på att de har olika arbetsuppgifter och därmed har olika 

upplevelser när det kommer till kompatibilitetsproblem. 

5.2.3 Prestanda 

Vissa författare, bland andra Papachristodoulou et al. (2017), Ashoori och Taheri (2015) 

samt Kasem och Hassanein (2014) lyfter fram prestandan som en svaghet. Detta håller 

samtliga av respondenterna (R1, R2, R3, R4, R5 & R6) inte med om. De beskriver 

prestandan som dynamisk, med andra ord varken bättre eller sämre, snarare beror det 

på hur verksamheten utnyttjar skalbarheten. Tolkningen av den empiriska 

datainsamlingen säger att prestandan snarare är dynamisk, inte bättre eller sämre. Med 

empirin i åtanke anses inte prestandan vara en svaghet hos Cloud BI i praktiken som 

användarna upplever (se Bilaga F). Användarnas upplevelser skiljer sig från vad som tas 

upp i litteraturen. Självklart kan prestandan vara sämre i situationer där verksamheten i 
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fråga snålar med prestandan. Per definition är dock inte prestandan sämre enligt 

respondenternas upplevelser. Det framgår att prestandan kan fallera, men det beror inte 

på molnet, snarare beror det på nätverks- och latensproblem hos verksamheten. 

5.2.4 Tillgänglighetsproblem  

Tillgänglighetsproblem är en svaghet som många författare, bland andra Balachandran 

och Prasad (2017), Ashoori och Taheri (2015) och Maresova (2015) lyfter fram. Det 

framgår att verksamheter blir beroende av särskilda kontaktvägar, bland annat 

internetuppkoppling och tillgång till leverantörens servrar. Själva beroendet upplevs som 

en svaghet, dock beskrivs problem som uppstår i dessa kontaktvägar i dagsläget som 

extremt osannolika, i alla fall inom Sverige där uppkopplingen beskrivs som stabil. På 

grund av den extrema osannolikheten att problem inträffar anses inte 

tillgänglighetsproblem vara en svaghet hos Cloud BI i praktiken som användarna i Sverige 

upplever (se Bilaga F). Användarnas upplevelser, förutom (R3), skiljer sig från vad som 

tas upp i litteraturen, men det kan bero på att respondenterna är etablerade i Sverige där 

nätverket generellt är stabilt. Vissa (R1 & R6) upplevde tillgängligheten som bättre. 

5.2.5 Lagstiftningsproblem 

Komplexitet och otydlighet kring lagstiftningar är en svaghet som kan leda till oönskade 

konsekvenser, vilket beskrivs i litteraturen av bland andra Maresova (2015), Muntean 

(2015) och Tole (2014). Det framgår att detta är en svaghet som verksamheter måste ta 

hänsyn till, till och med är det en aspekt som verksamheter är skyldiga att ta hänsyn till. I 

vilken utsträckning verksamheter måste ta hänsyn till olika lagstiftningar beror på 

verksamheten. Vissa av respondenterna (R1, R2 & R6) upplever inte att 

lagstiftningsproblemen har varit ett problem dem medan andra (R3, R4 & R5) upplever 

att dem varit tvungna att ta hänsyn till olika lagstiftningar. Med tanke på att vissa upplever 

lagstiftningsproblem som en svaghet samtidigt som konkreta exempel på hur 

lagstiftningsproblemen kan leda till oönskade konsekvenser lyftes fram i empirin anses 

lagstiftningsproblem vara en svaghet hos Cloud BI i praktiken som verksamheter måste 

ta till hänsyn (se Bilaga F).  

5.2.6 Svårt att estimera kostnader 

Enligt, bland andra, Balachandran och Prasad (2017), Ashoori och Taheri (2015) samt 

Hooda (2014) försvåras budgetering på grund av att det blir svårt att estimera kostnader. 

Eftersom kostnaderna är korrelerade med användandet av resurser, samtidigt som 

användandet av resurser är dynamisk på grund av skalbarheten, upplever samtliga 

respondenterna (R1, R2, R3, R4, R5 & R6) att Cloud BI försvårar budgetering. Med tanke 

på att respondenterna har upplevt att det är svårt att estimera kostnader anses det vara 

en svaghet hos Cloud BI i praktiken som användarna upplever (se Bilaga F). Användarnas 

upplevelser stämmer överens med vad som står i litteraturen.  

5.2.7 Leverantörsberoende 

Tillämpare av Cloud BI blir bundna till en leverantör, vilket är en svaghet som beskrivs av 

Ereth och Dahl (2013) och Gash et al. (2011) i litteraturen. Det framgår tydligt av 

respondenterna (R2, R3, R4, R5 & R6) att inlåsningseffekten blir större då verksamheter 

väljer leverantör inom Cloud BI. Det framgår dock av en respondent (R1) att det inte är 
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några större skillnader från lokala implementationer vad gäller utsträckningen att vara 

beroende av en leverantör. Leverantörsberoendet beskrivs av (R3) både som en svaghet 

och en styrka. Verksamheter blir bundna till en leverantör och deras utbud av resurser, 

dock framgår det att det är naturligt att välja bland en leverantörs resurser i de fallen 

verksamheten redan har använt en tidigare och att det finns fördelar med att vara 

leverantörsberoende. Eftersom det framgår att leverantörsberoendet är verklig i 

praktiken enligt majoriteten av respondenterna, anses det vara en svaghet hos Cloud BI 

som användarna upplever (se Bilaga F).  

5.2.8 Mognad 

Dålig mognad i praktiken är en svaghet som vissa författare (Olszak, 2014; Muriithi & 

Kotzé, 2013; Mircea et al., 2011) nämnde i litteraturen. Denna svaghet beskrivs av 

respondenterna som att funktionalitet och stöd saknas i praktiken. Flera respondenter 

(R2, R3 & R5) har upplevt att de saknar funktionalitet, vilket har varit ett 

irritationsmoment många gånger. Det anses inte vara optimalt att lösa problemet genom 

att utveckla eget stöd för att komplettera. Majoriteten av respondenterna (R2, R3, R4 & 

R5) anser att Cloud BI i dagsläget är omoget. Med empirin i åtanke anses mognaden vara 

en svaghet hos Cloud BI i praktiken som användarna upplever (se Bilaga F). 

5.2.9 Valmöjligheter 

Faktum att det finns många val att göra framgår inte direkt i litteraturen som en svaghet 

men det framgår indirekt att verksamheter har många val att göra innan de kan tillämpa 

Cloud BI. Mell och Grance (2011) tar exempelvis upp att verksamheter måste välja mellan 

typ av moln (offentligt, privat, hybrid eller gemenskapsmoln) samt modell (IaaS, PaaS 

eller SaaS). Det var en respondent som beskrev detta som sin största utmaning. Det 

framgår att det finns många val att göra utöver typ och modell, exempelvis, val av 

leverantör och mjukvaror. På grund av att respondenten (R4) uttryckte denna svaghet 

som den största utmaningen samt att två till respondenter (R5 & R6) tog upp utmaningen, 

anses den vara en svaghet hos Cloud BI i praktiken som användarna upplever (se Bilaga 

F). Valmöjligheter är en svaghet som inte tas upp i litteraturen. Det kan vara så att 

svagheten är underförstådd.  

5.3 Sammanfattning av analys 

Bilagorna E och F fungerar som förenklingar av respondenternas upplevelser gentemot 

respektive tema och var därmed till stor hjälp för att överväga underlaget i syfte att fatta 

beslut angående teman som växte fram. Sammanfattningsvis är skalbarhet, 

tidsbesparingar, mobilitet, potentiella kostnadsbesparingar, inbyggd säkerhetskopiering, 

effektivitet och tillgång till de senaste versionerna teman inom kategorin styrkor som 

klassas som styrkor enligt respondenterna, till skillnad från prestanda och låga 

kompetenskrav. Svårt att estimera kostnader, lagstiftningsproblem, 

leverantörsberoende, kompatibilitetsproblem, mognad och valmöjligheter är teman inom 

kategorin svagheter som klassas som svagheter enligt respondenterna, till skillnad från 

säkerhet, prestanda och tillgänglighetsproblem. Tabell 8 illustrerar vilka styrkor 

respektive svagheter från litteraturen (Tabell 1) som stämmer överens respektive inte 

stämmer överens med respondenternas upplevelser. Två styrkor och tre svagheter har 

blivit motsagda av respondenterna, vilket Tabell 8 illustrerar. 
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Styrka från litteraturen Match i praktiken Svaghet från litteraturen Match i praktiken 

Kostnader ✓ (Kostnadsbesparingar) Säkerhet ×  

Flexibilitet ✓ (Skalbarhet) Brist på kompatibilitet ✓ (Kompatibilitetsproblem) 

Effektivitet ✓ (Effektivitet) Prestanda ×  

Bred tillgänglighet ✓ (Mobilitet) Problem med tillgänglighet ×  

Produktivitet ✓ (Tidsbesparingar) Problem med lagstiftning ✓ (Lagstiftningsproblem) 

Pålitlighet ✓ (Inbyggd 
säkerhetskopiering) 

Budgetering försvåras ✓ (Svårt att estimera kostnader) 

Prestanda ×  Leverantörsberoende ✓ (Leverantörsberoende) 

Låga kompetenskrav ×  Dålig mognad i praktiken ✓ (Mognad) 

Tabell 8 - Jämförelse av resultat med tidigare forskning (Författarens egna) 

Analysen av den insamlade empirin, skiljer sig från Tabell 1. Detta innebär att viktiga 

insikter har gjorts i samband med genomförandet av studien. Ökad förståelse och en 

tydligare bild av styrkor och svagheter har åstadkommits, vilket var syftet med studien.  

Det finns både liknelser och skillnader vad gäller styrkor och svagheter i praktiken och 

styrkor och svagheter i litteraturen. Som tidigare nämnt, stämmer inte styrkor och 

svagheter från litteraturen nödvändigtvis överens med hur det faktiskt är i praktiken. 

Vad gäller styrkor stämmer skalbarhet, kostnadsbesparingar, tidsbesparingar, effektivitet 

mobilitet och inbyggd säkerhetskopiering överens med vad som står i litteraturen. Det är 

dock värt att nämna att vissa författare argumenterade emot skalbarheten, vilket skiljer 

sig från användarnas upplevelser. Användarnas bild av prestanda skiljer sig från den 

beskrivning som finns i litteraturen; att den skall vara bättre. Användarna beskriver 

prestandan som dynamisk snarare än bättre eller sämre. Låga kompetenskrav är en 

styrka som beskrivs i litteraturen som skiljer sig från användarnas upplevelser. De enda 

kompetenskraven som minskar är personal som syftar till underhåll och drift, vilket är en 

effekt av styrkan tidsbesparingar. Tillgång till de senaste versionerna nämns i litteraturen 

av en författare, vilket är anledningen till att styrkan inte togs med i Tabell 1.  

Vad gäller svagheter stämmer mognad, kompatibilitetsproblem, svårt att estimera 

kostnader, lagstiftningsproblem och leverantörsberoende överens med vad som sägs i 

litteraturen. Säkerheten skiljer sig dock, enligt användarnas upplevelser, i den aspekt att 

säkerheten är sämre. Vissa författare ansåg dock säkerheten som bra, vilket stämmer mer 

överens med användarnas upplevelser. Med tanke på att säkerheten är den mest nämnda 

svagheten är detta en stor skillnad. Sämre prestanda är en svaghet som också skiljer sig i 

praktiken. Som tidigare nämnt är prestandan dynamisk, snarare än bättre eller sämre. 

Tillgänglighetsproblem erkänns i praktiken, men anses vara för liten för att kallas svaghet. 

I Sverige är internetuppkopplingen så pass bra att användarna inte upplever 

tillgänglighetsproblem. Faktum att det är många valmöjligheter är inte en aspekt som 

beskrivs som en svaghet i litteraturen, men det framgår i litteraturen att det finns många 

val att göra.  
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6. Resultat 

Detta kapitel avser att presentera resultatet av analysen. Under den tematiska analysen 

identifierades flera teman (nio styrkor och nio svagheter), varav sju av nio upplevdes som 

styrkor och sex av nio upplevdes som svagheter. En ny styrka (tillgång till de senaste 

versionerna) och en ny svaghet (valmöjligheter) har växt fram medan två styrkor 

(prestanda och låga kompetenskrav) och tre svagheter (säkerhet, prestanda och 

tillgänglighetsproblem) från litteraturen har blivit motsagda av respondenterna. I Tabell 

9 presenteras styrkorna och svagheterna som respondenterna faktiskt upplevde, vilket är 

den sista fasen i tematisk analys och studiens resultat. Styrkorna respektive svagheterna 

är dessutom rangordnade utefter underlaget som är kopplat till respektive styrka och 

svaghet (Bilaga E och F). Det faktum att en styrka respektive svaghet är rangordnad före 

respektive efter en annan innebär inte att styrkan respektive svagheter är starkare 

respektive svagare, snarare innebär det att fler respondenter var eniga gällande den 

specifika styrkan respektive svagheten.  

Styrkor Svagheter 

1. Skalbarhet 
2. Tidsbesparingar 
3. Mobilitet 
4. Potentiella kostnadsbesparingar 
5. Inbyggd säkerhetskopiering 
6. Effektivitet 
7. Tillgång till de senaste versionerna 

1. Svårt att estimera kostnader 
2. Lagstiftningsproblem 
3. Leverantörsberoende 
4. Kompatibilitetsproblem 
5. Mognad 
6. Valmöjligheter 

Tabell 9 - Styrkor och svagheter hos Cloud BI i praktiken (Författarens egna) 

6.1 Upplevda styrkor i praktiken 

Efter att ha tagit reda på användarnas upplevelser genom empirisk datainsamling och 

tematisk analys på den insamlade empirin har författaren kommit fram till styrkorna hos 

Cloud BI i praktiken (se Tabell 9).  

1. En stor styrka med att tillämpa Cloud BI är skalbarheten som medföljer. 

Skalbarheten är möjlig på grund av elasticiteten hos leverantörens resurser. 

Skalbarheten bidrar med större flexibilitet för verksamheter samt bättre 

förutsättningar för att möta föränderliga krav och behov. Det är enkelt att skala 

upp och ner, öka och minska prestandan samt lägga till och ta bort tjänster. 

2. Leverantören ansvarar för aktiviteter relaterade till underhåll och drift eftersom 

leverantören äger resurserna medan verksamheten hyr dem. Detta resulterar i 

tidsbesparingar hos verksamheter som tillämpar Cloud BI, vilket därmed innebär 

att mer tid kan spenderas på att fokusera på kärnaktiviteter istället. Kraven på 

kompetenser som syftar till underhåll och drift minskar på grund av styrkan. 

3. Cloud BI-lösningar är tillgängliga oberoende av plats och enhet eftersom molnet är 

tillgängligt genom internet. Detta innebär att mobiliteten hos verksamheten ökar i 

samband med tillämpningen av Cloud BI. 
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4. Cloud BI har potential att bidra med kostnadsbesparingar för verksamheter till 

följd av ett smart användande av skalbarheten. Eftersom verksamheter endast 

betalar för resurserna de använder samtidigt som användningen av resurserna är 

flexibel, kan verksamheter undvika onödiga kostnader. Verksamheter slipper även 

kostnader för underhåll och drift samt tillhörande personal. 

5. Cloud BI har inbyggd säkerhetskopiering vilket gör att verksamheter som 

tillämpar Cloud BI slipper lägga resurser på katastrofåterhämtning, vilket är en 

resurstung aspekt inom traditionell BI. 

6. Verksamheter som tillämpar Cloud BI har bättre förutsättningar för att uppnå en 

hög effektivitet, dels för att det är enkelt och snabbt att komma igång och dels för 

att datadelning och samarbete effektiviseras i Cloud BI. 

7. Verksamheter som tillämpar Cloud BI har alltid tillgång till de senaste versionerna 

av mjukvaror. Detta resulterar i att de slipper kostnader och bekymmer som är 

relaterade till uppgraderingar. 

6.2 Upplevda svagheter i praktiken 

Efter att ha tagit reda på användares upplevelser genom empirisk datainsamling och 

tematisk analys på den insamlade empirin har författaren kommit fram till svagheterna 

hos Cloud BI i praktiken (se Tabell 9).  

1. Eftersom kostnader är korrelerade med användandet av resurser samtidigt som 

användandet av resurser är flexibelt till följd av skalbarheten och den dynamiska 

prestandan, blir det svårare att estimera kostnader för budgetering. 

2. Ägaren av resurserna samt resurserna själva befinner sig i olika länder, vilket gör 

att olika lagstiftningar gäller. Detta kan bli problematiskt för specifika 

verksamheter som jobbar med känsliga data. Lagstiftningsproblem kan vara 

allvarliga och det är viktigt att verksamheter tar detta till hänsyn innan de väljer 

att tillämpa Cloud BI samt medan de tillämpar Cloud BI. 

3. Leverantörsberoendet ökar hos verksamheter som tillämpar Cloud BI, vilket gör 

att verksamheten blir bunden till leverantörens utbud av resurser samt villkor. Det 

är inte lätt att byta leverantör eftersom det inte finns några standarder ännu. 

4. Verksamheter som tillämpar Cloud BI kan stundvis uppleva 

kompatibilitetsproblem mellan komponenter i molnet och komponenter lokalt. 

Detta är ett problem eftersom verksamheter som tillämpar Cloud BI tenderar att 

ha både komponenter lokalt och i molnet. Verksamheter måste hitta bra sätt att 

kringgå kompatibilitetsproblemen tills det löser sig. 

5. Faktum att Cloud BI är i sina tidiga stadier är välkänt. Detta har resulterat i en dålig 

mognad i praktiken, vilket i sin tur stundvis har inneburit att funktionalitet och 

stöd saknas. 

6. Verksamheter som tillämpar Cloud BI har många olika och viktiga val att göra. 

Verksamheterna måste bland annat välja mellan typer av moln, modeller, 

leverantörer, mjukvaror samt diskutera lagstiftning. 
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7. Slutsats 

Detta kapitel avser att presentera studiens slutsats. Studien syftade till att besvara den 

övergripande problemfrågan: Hur upplevs Cloud BI bland praktiska användare? utifrån 

styrkor och svagheter perspektivet. Därmed besvaras studiens problemfråga genom att 

besvara studiens delfrågor (se Figur 8). 

Hur upplevs Cloud BI bland praktiska användare? 

 

Figur 8 - Slutsats (Författarens egna) 

Vilka styrkor hos Cloud BI upplever användarna? 

Användarna upplever att styrkorna hos Cloud BI i praktiken är: (1) skalbarhet, (2) 

tidsbesparingar, (3) mobilitet, (4) potentiella kostnadsbesparingar, (5) inbyggd 

säkerhetskopiering, (6) effektivitet samt (7) tillgång till de senaste versionerna. 

Vilka svagheter hos Cloud BI upplever användarna? 

Användarna upplever att svagheterna hos Cloud BI i praktiken är: (1) svårt att estimera 

kostnader, (2) lagstiftningsproblem, (3) leverantörsberoende, (4) 

kompatibilitetsproblem, (5) mognad samt (6) valmöjligheter.  
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8. Diskussion 

Detta kapitel avser att presentera författarens reflektioner kring studien utifrån 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt presentera förslag på framtida 

forskning. 

8.1 Vetenskapliga aspekter 

Undersökningen fyller ett gap inom Cloud BI-forskning då det finns en brist på empiriska 

och kvalitativa studier. Resultatet presenterar en ny styrka, en ny svaghet samt motsäger 

två styrkor och tre svagheter från litteraturen. Anledningen till detta kan vara på grund 

av att undersökningen är både empirisk och kvalitativ till skillnad från tidigare forskning. 

Eftersom litteraturen angående styrkor och svagheter är splittrad och fylld med 

inkonsekvenser och motsägelser var denna undersökning välbehövd och visar på att 

Cloud BI-forskning är i behov av fler empiriska undersökningar. Forskningsmöjligheter 

har även växt fram i samband med studien och presenteras i kapitel 8.4. 

8.1.1 Litteraturgranskning 

Litteraturgranskningen som genomfördes är en stor del av undersökningen trots att 

datainsamlingen är kärnan. Litteraturgranskningen resulterade i en sammanfattning av 

styrkor och svagheter hos Cloud BI (Tabell 1), vilket är grunden som studien står på. Till 

följd av litteraturgranskningen, som syftade till att presentera styrkor och svagheter i 

litteraturen, identifierades även inkonsekvens och motsägelser tvärs över artiklar samt 

brist på kvalitativa och empiriska studier, vilket delvis motiverar studiens genomförande. 

Genomförandet av litteraturgranskningen beskrivs i kapitel 3.5.1 där det nämns att en 

översättning gjordes. Detta kan ha resulterat i att vissa delar förlorades under 

översättningen, vilket kan ha påverkat sammanfattningen en aning. Med tanke på att 

antalet artiklar är stort, är chansen liten att påverkan är så pass stor att en felaktig bild av 

styrkor och svagheter har presenterats.  

Som tidigare nämnt präglas Cloud BI-forskning av litteraturgranskningar, vilket innebär 

att möjligheten att redundanta referenser har tagits med är stor. Detta kan påverka 

resultatet av litteraturgranskningen, men chansen är liten att en helt fel bild av styrkor 

och svagheter i litteraturen har presenterats. 

En styrka med litteraturgranskningen är omfattningen av den. Trots att 

litteraturgranskningen inte är huvuddelen av studien, spenderades mycket tid på den. Ett 

stort antal artiklar har tagits med, vilket visas i bakgrundskapitlet. Med tanke på att 

många referenser tas med bör trovärdigheten öka och visa undersökarens noggrannhet. 

Litteraturgranskningen var dessutom semi-systematisk, vilket beskrivs i kapitel 3.5.1.  

8.1.2 Datainsamling 

Valet av datainsamlingsmetod anses vara den bästa möjliga för studiens syfte, vilket 

förklaras genomgående i kapitel 3.2. Intervjuer var det smartaste valet för att samla 

respondenternas erfarenheter och upplevelser. Enkäter saknar flexibilitet, vilket denna 

studie krävde. Observationer är inte en bra datainsamlingsmetod för att ta reda på vad 

respondenter tycker och tänker.  Semi-strukturerade möjliggjorde kontroll och 

flexibilitet, vilket var nödvändigt. Kontrollen bidrog till att undersökaren kunde styra 
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intervjun och därmed säkerställa att respondenten håller sig till relevanta ämnen, vilket 

ostrukturerade intervjuer saknar. Flexibiliteten bidrog med väl använda följdfrågor, 

vilket bidrog till djupare svar och därmed mer material vilket inte hade varit möjligt med 

strukturerade intervjuer. 

Som nämnt i kapitel 3.5.3 genomfördes majoriteten av intervjuerna via Skype och telefon. 

Med andra ord genomfördes inga intervjuer på plats, vilket kan ses som en svaghet. 

Skype-intervjuerna hade video, vilket bidrar med kroppsspråk som komplement till 

respondenternas ord. Inga stora skillnader märktes i kvalitén på svaren mellan 

respondenterna som intervjuades via Skype och de som intervjuades via telefon. Därmed 

har faktum att inga intervjuer genomfördes på plats troligen inte påverkat 

undersökningen negativt i större utsträckning. Ett argument för på-plats-intervjuer är att 

respondenten blir mer bekväm och kan öppna upp sig mer. Med tanke på att 

respondenterna föredrog Skype respektive telefonintervjuer på grund av bekvämlighet 

pekar på att undersökningen inte påverkades i större utsträckning i den aspekten. 

Enligt intervjuguiden (Bilaga A) fick respondenterna prata fritt angående styrkor och 

svagheter som de upplever innan styrkorna och svagheterna från litteraturen 

diskuterades. Detta var viktigt för att respondenterna skall få chansen att uttrycka sig 

angående styrkor och svagheter utan att veta vad litteraturen säger. Det är möjligt att 

argumentera för att själva presentationen av styrkor och svagheter som görs i avsnittet 

efter kan vara ledande och motstrider kvalitativa principer, men detta avsnitt var 

nödvändigt eftersom det öppnade upp respondenterna och resulterade i mycket material. 

Undersökaren förklarade dessutom klart och tydligt innan styrkorna och svagheterna 

presenterades att det är just respondentens upplevelser som är viktiga och att de skall 

förklara med egna ord så utförligt som möjligt. Detta syftade till att eliminera den ledande 

faktorn med att presentera styrkor och svagheter, vilket anses fungerade utmärkt. 

Dessutom är samtliga respondenter högt uppsatta, kompetenta och erfarna aktörer med 

integritet som troligen inte blev ledda av avsnittet. Faktum att flera styrkor och svagheter 

blev motsagda är bevis på att det inte var fallet. 

8.1.3 Analys 

Undersökaren sökte kvalitativa analysmetoder och hittade tematisk analys. Efter att ha 

läst på angående analysmetoden var undersökaren övertygad över att tematisk analys var 

perfekt för undersökningen. Därmed letade inte undersökaren efter alternativa 

analysmetoder i syfte att jämföra och välja den bästa, likt jämförelsen som gjordes för 

datainsamlingsmetoder, vilket kan ses som en svaghet. 

Kapitel 3.5.4 presenterar genomförandes av analysen, vilket följde Nowells et al. (2017) 

beskrivning av tematisk analys. Den tematiska analysen i denna undersökningen 

genomfördes metodiskt och beskrivs tydligt. Till stor del har den tematiska analysen följts 

precis som den beskrivs av Nowell et al. (2017), förutom i en aspekt. Nowell et al. (2017) 

förespråkar att tematisk analys skall kompletteras med olika typer av triangulering. Med 

andra ord borde denna undersökningen använt flera datainsamlingsmetoder och haft 

flera undersökare. Detta innebär att den tematiska analysen inte följdes exakt. 

Anledningen till att flera datainsamlingsmetoder inte användes var på grund av att varken 

enkäter eller observationer passar denna studie. Undersökningen tillåter endast en 



 

49 

 

undersökare, vilket förhindrade Nowells et al. (2017) förespråkade 

undersökartriangulering. Det närmaste undersökningen kom till 

undersökartriangulering var vid opponeringstillfällena. Trots bristen på triangulering 

anser undersökaren att den tematiska analysen var lyckad och gjordes i undersökarens 

bästa förmåga. 

8.1.4 Resultat 

Kvalitetskriterierna för denna undersökning beskrivs i kapitel 3.1.3 och handlar om 

trovärdighet, överensstämmelse, pålitlighet och överförbarhet. Undersökaren fokuserade 

på överenstämmelse, pålitlighet och överförbarhet eftersom Nowell et al. (2017) skriver 

att trovärdigheten ökar om dem övriga tre kriterierna tas till hänsyn. Trovärdigheten för 

denna undersökningen anses vara hög. Överenstämmelsen är hög eftersom undersökaren 

har objektivt presenterat empirin, vilket möjliggör för läsare att göra sin egen tolkning 

och kontrollera att slutsatsen stämmer. Pålitligheten är hög eftersom undersökaren har 

varit detaljerad genomgående och beskrivit metoder, empiri och även material i form av 

bilagor. Överförbarheten är också hög eftersom sex respondenter från fyra olika 

verksamheter har deltagit vilket innebär att resultatet kan överföras på flera olika fall. 

Eftersom överenstämmelsen, pålitligheten och överförbarheten, så som den är beskriven 

av Nowell et al. (2017) är hög, är trovärdigheten av undersökningen också hög. 

Trots att trovärdigheten är hög eftersom kvalitetskriterierna inom interpretivism har 

tagits till hänsyn, är det värt att diskutera generaliserbarhet. Kvantitativa undersökningar 

kommer alltid ha bättre generaliserbarhet än kvalitativa studier, vilket är oundvikligt. 

Med tanke på att Cloud BI-tillämpningen är låg i praktiken anses denna studie vara lyckad 

eftersom sex respondenter från fyra olika verksamheter deltog, vilket var minst sagt 

utmanande. Det är ett bra antal respondenter (eller fall) från ett bra antal olika 

verksamheter för att vara en kvalitativ studie och fallstudie. För att öka 

generaliserbarheten på resultatet rekommenderar undersökaren, i kapitel 8.4.2, att en 

kvantitativ undersökning genomförs i valideringssyften.  

Resultatet av datainsamlingen och analysen (Tabell 9) liknar till stor del resultatet av 

litteraturgranskningen (Tabell 1). Skillnaden är att resultatet av datainsamlingen och 

analysen presenterar en ny styrka, en ny svaghet samt motsäger två styrkor och tre 

svagheter. Den nya styrkan och den nya svagheten kunde växa fram på grund av att 

respondenterna fick prata fritt angående styrkor och svagheter. Styrkorna och 

svagheterna som blev motsagda, kunde bli motsagda på grund av avsnittet där 

respondenten fick styrkor och svagheter presenterat för sig och fick reflektera över deras 

egna upplevelser. Säkerhet, exempelvis, hade kanske inte ens tagits upp om inte avsnittet 

fanns med eftersom de inte upplevde det som en svaghet. Därav visar det sig att avsnittet 

var lyckat och uppnådde sitt mål; att få ut mer information.  

8.2 Etiska aspekter 

Vad gäller forskningsetiska principer har de tagits till hänsyn under denna studie. 

Principerna som undersökare borde förhålla sig till beskrivs i kapitel 3.4. Bilaga D, vilket 

är ett standardiserat introduktionsmanus, lästes upp till samtliga respondenter innan 

själva intervjun påbörjades. Manuset syftar till att framföra respondentens rättigheter, 

som beskrivs i kapitel 3.4. Samtliga delar som anses vara forskningsetiska principer tas 
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med i manuset och med tanke på att det är standardiserat har även rättigheterna blivit 

framförda till respektive respondent på samma sätt. Faktum att rättigheterna har 

framförts till respondenterna är ett tecken på en god forskningsetisk förhållning från 

undersökarens sida. Som bonus har även beskrivningarna av verksamheten och 

respondenten (kapitel 3.5.2) skickats till respektive respondent i syfte att säkerställa 

respondenternas integritet och anonymitet. 

Snöbollstekniken användes i undersökningen och genererade två respondenter. Detta 

innebar att respondenterna blev frågade om de kände till någon som kunde besvara 

intervjufrågorna. Det finns en chans att respondenter kan känna sig tvingade, vilket 

undersökaren var medveten om och därför försöktes snöbollstekniken användas på ett så 

försiktigt och trevligt sätt som möjligt i syfte att undvika påträngande. 

I kapitel 1.4 framgår det att studien även har praktiskt värde då verksamheter kan 

använda resultatet för att jämföra styrkor och svagheter innan de bestämmer sig för att 

tillämpa Cloud BI. Förhoppningen är att potentiella verksamheter som läser 

undersökningen, gör så noggrant i syfte att undvika misstolkningar. Säkerhet, exempelvis, 

har blivit motsagd av respondenterna och är därmed inte med som en svaghet i studiens 

resultat. Det är viktigt att veta att respondenterna har högt uppsatta leverantörer, där 

säkerheten troligtvis är (mycket) bättre än hos andra leverantörer. Därför är det viktigt 

för verksamheter att göra sin egna analys av leverantörer innan de bestämmer sig, 

eftersom det är svårt att byta leverantör när valet väl är gjort. Förhoppningarna är även 

att potentiella verksamheter som läser undersökningen vet att beslutet om att tillämpa 

Cloud BI är mer invecklat än att bara titta på en studies resultat. Valmöjligheter är en 

svaghet som oundvikligen verksamheter måste uppleva om de vill tillämpa Cloud BI. Detta 

innebär att läsa på om de olika alternativen i syfte att välja de bästa alternativen för den 

specifika verksamheten. Detta är något denna undersökning inte går djupare i. 

8.3 Samhälleliga aspekter 

Det framgår hos flera av respondenterna att säkerheten är det största hindret för 

tillämpningen av Cloud BI. Möjligheten finns att fler verksamheter kommer att tillämpa 

Cloud BI efter att ha läst om praktiska användares upplevelser angående just säkerhet. 

Flera av respondenternas upplevelser är positiva när det kommer till säkerhet, vilket kan 

vara en början på att få bort det största hindret för Cloud BI.  Säkerheten är även den mest 

nämnda svagheten i litteraturen. Med tanke på att resultatet av denna undersökningen 

har motsagt vad de flesta författarna inom Cloud BI-forskning skriver om säkerhet, kan 

det påverka hur akademin i fortsättningen kommer skriva om säkerhet. Säkerhet kan bli 

diskuterat i större utsträckning om fler författare får fram liknande resultat, som pekar 

på att säkerheten faktiskt inte är en svaghet. När verksamheter inser att säkerheten inte 

är en svaghet och att det är deras rädsla som har förhindrat dem från att utnyttja 

fördelarna hos Cloud BI, kan det hända att tillämpningen ökar. Ökar tillämpningen 

kommer både leverantörer och verksamheter att påverkas. Leverantörer som har lyfts 

fram i denna undersökning är Microsoft, Amazon och Google. Dessa leverantörer kan 

påverkas med fler kunder eftersom respondenterna har talat gott om just deras säkerhet. 

Verksamheter kan påverkas genom att utnyttja styrkorna hos Cloud BI, men även genom 

att stöta på flera av svagheterna som tas upp i studiens resultat (Tabell 9).  
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8.4 Framtida forskning 

Nedan presenteras författarens förslag på framtida forskning. 

8.4.1 Kvalitativ undersökning 

Det hade varit intressant om en kvalitativ studie, likt denna, genomfördes i andra länder 

i syfte att sätta resultatets överförbarhet på prov. Denna studie involverade endast 

respondenter från Sverige, vilket kan leda till en snäv vy i vissa aspekter. Exempelvis 

upplevde inte respondenterna tillgänglighetsproblem som en svaghet, men 

tillgänglighetsproblem kan upplevas som en svaghet bland respondenter i länder där 

nätverket inte är lika stabilt som i Sverige.  

Det hade även varit intressant att kvalitativt undersöka styrkor och svagheter om några 

år eftersom Cloud BI-utvecklingen går framåt med snabb fart enligt respondenterna. 

Upplevelser angående styrkor och svagheter kan komma att ändras i framtiden i samband 

med utvecklingen, särskilt vad gäller svagheter.  

8.4.2 Kvantitativ undersökning 

Det var inte lätt att hitta sex respondenter som uppfyllde urvalskriterierna, vilket innebär 

att en kvantitativ undersökning är utmanande. Det hade dock varit intressant för området 

om en kvantitativ undersökning validerade resultatet av denna studie i syfte att 

ytterligare tydliggöra bilden av styrkor och svagheter hos Cloud BI genom statistiska 

analyser. En kvantitativ undersökning som validerar styrkor och svagheter hade varit ett 

positivt tillskott för området. 

8.4.3 Säkerhet 

Säkerheten är den mest nämnda svagheten i litteraturen och det största hindret för 

verksamheter. Studiens resultat pekar på att säkerheten inte är en svaghet, snarare är 

säkerheten bra i Cloud BI. En omfattande undersökning som fokuserar på säkerheten är 

nödvändig i dagsläget eftersom potentiella användare är bekymrade över säkerheten. Det 

är dessutom viktigt för området eftersom författare är splittrade angående 

säkerhetsfråga. Det är ännu viktigare i praktiken eftersom verksamheter missar 

möjligheter att utnyttja styrkorna hos Cloud BI på grund av denna förebyggande faktor. 

8.4.4 Cloud-anpassad budgeteringsprocess 

R4 uttryckte att budgeteringen blir svårare på grund av att budgeteringsprocessen är 

föråldrad och stödjer inte ett modernt sätt att tänka kring lösningar. Med andra ord menar 

R4 att det inte finns en budgeteringsprocess som stödjer Cloud-tänket och flexibiliteten i 

användandet av resurser. En intressant studie kan vara att försöka ta fram en mer 

anpassad budgeteringsprocess till Cloud-användandet.  

8.4.5 Åtgärder 

Det hade varit intressant att undersöka hur olika verksamheter går tillväga för att åtgärda 

svagheterna som framträdde under denna studien. Exempelvis testar R3 tjänster under 

en period i estimeringssyften medan R5 tittar på antalet användare för att underlätta 

estimeringen av kostnader. Med andra ord hade de olika åtgärder på svagheten, vilket 

innebär att det kan vara intressant att undersöka olika falls åtgärder på svagheterna. 
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Bilaga A - Intervjuguide (Författarens egna) 
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Bilaga B - Litteratursökning (Författarens egna) 

Databaser • WorldCat Discovery 
• Web of Science 
• SpringerLink 
• Scopus 
• Science Direct 

• LIBRIS 
• IEEE Xplore 
• Google Scholar 
• ACM Digital Library 
• ResearchGate 

Sökord • Cloud BI 
• Cloud Business Intelligence 
• BiaaS 
• BI SaaS 
• BI as a Service 
• BI Software as a Service 
• Business Intelligence as a 

Service 
• BI on demand 

• Business Intelligence on 
Demand 

• Cloud Computing AND 
Business Intelligence 

• Cloud-Based BI 
• Cloud-Based Business 

Intelligence 
• Business Intelligence in 

the Cloud 

Kategorier 
och antal 
granskade 
publikationer 

• Business Intelligence: 11 
• Cloud Computing: 7 
• Cloud BI: 30 
• Övrigt: 4 
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Bilaga D - Standardiserat introduktionsmanus (Författarens egna) 
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Bilaga E - Teman inom kategorin: Styrkor (Författarens egna) 

Tema Underlag 

P
o

te
n

ti
el

la
 

K
o

st
n

ad
sb

es
p

ar
in

ga
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(5
/6

) 
✓

 

 

1. ”Förhoppningsvis så blir det billigare, men jag vet inte.” (R1). × 
2. ”Det är en utav de största styrkorna, absolut.” (R2). ✓ 
3. ”Jag tror inte det är ekonomiskt försvarbart eller ekonomiskt 

hållbart att fortsätta bygga tjänsterna lokalt.” (R3). ✓ 
4. ”Jag skulle definitivt säga att du har långt mycket större 

möjligheter att bygga lösningar där kostnaderna blir lägre än vad 
du har on-prem.” (R4). ✓ 

5. ”Du betalar aldrig för någonting i onödan. Det är absolut en 
fördel.” (R5). ✓ 

6. ”Ja, det är en styrka om man har förmågan att vara elastisk.” (R6). 
✓ 

Sk
al

b
ar

h
et

 

(6
/6

) 
✓

 

 

1. ”Det är flexibelt, absolut.” (R1). ✓ 
2. ”Jag tycker definitivt att det är flexibelt.” (R2). ✓ 
3. ”Skalbarheten är ju den absolut största fördelen.” (R3). ✓ 
4. ”Det är just den här hyperflexibiliteten, skulle jag säga, är den 

absolut största styrkan.” (R4). ✓ 
5. ”Det är väldigt flexibelt.” (R5). ✓ 
6. ”Att det är flexibelt och skalbart håller jag absolut med om.” (R6). 

✓ 

E
ff

ek
ti

v
it

et
 

(4
/6

) 
✓

 

 

1. ”Det hade inte varit någon skillnad på effektiviteten, tror jag inte.” 
(R1). × 

2. ”Jag skulle nog inte säga att jag ser en sån stor skillnad på en Cloud 
och en on-premise BI-lösning i den aspekten.” (R2). × ”Ja, 
datadelning förenklas ju, absolut.” (R2). ✓ 

3. ”Det är sjukt mycket mer effektivt om du bygger lösningarna på 
rätt sätt än att fortsätta vara kvar i en traditionell BI-arkitektur.” 
(R3). ✓ ”Absolut, effektiv datadelning håller jag med om.” (R3). ✓ 

4. ”Du har bättre möjligheter, en bättre plattform för att uppnå 
effektivitet i Cloud än vad man har on-prem.” (R4). ✓ ”Ja, på en 
detaljnivå kring lösningar så finns det områden det skulle kunna 
matcha effektiv datadelning.” (R4). ✓ 

5. ”Du behöver inte köpa några datorer eller anställa folk, du kan 
egentligen bara nyttja den, så svar ja, det är väldigt effektivt.” (R5). 
✓ ”Du har ju lättare att skapa gemensamma arbetsytor till de som 
använder tjänsten, så ja absolut.” (R5). ✓ 

6. ”Ja, det är effektivt. Vi brukar kalla det ’time to market’.” (R6). ✓ 
”Jag vet inte om Cloud gör datadelning så mycket enklare.” (R6). × 
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it
et
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✓

 

 

1. ”Bättre tillgänglighet hos moln-tjänster är det i och med att det är 
tillgängligt genom internet.” (R1). ✓ 

2. ”Det är en av de stora styrkorna.” (R2). ✓ 
3. ”Absolut, den breda tillgängligheten är en bra egenskap som vi 

utnyttjar mycket.” (R3). ✓ 
4. ”Med Cloud har du möjligheten att synka och replikera grejer 

mellan olika regioner eller olika världsdelar, så att, ja.” (R4). ✓ 
5. ”I och med att det är Cloud så kan du nå den, har du bara en 

internetuppkoppling, så kan du nå en Cloud-tjänst över hela 
världen, det är inbyggt.” (R5). ✓ 

6. ”Jag håller absolut med om att det är bred tillgänglighet.” (R6). ✓ 
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id

sb
es

p
ar

in
ga
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(6
/6

) 
✓

 

 

1. ”Jag tycker absolut att man sparar tid och kan fokusera på 
kärnaktiviteter.” (R1). ✓ 

2. ”Man kan ju verkligen släppa tanken om driften och det är ju en 
stor fördel.” (R2). ✓ 

3. ”Det är ju en jättestark fördel. Det är ju en sak som framförallt 
hjälper oss väldigt mycket.” (R3). ✓ 

4. ”Hela underhållet och driften blir betydligt smidigare. Jag tycker 
definitivt att Cloud BI kan bidra med tidsbesparingar.” (R4). ✓ 

5. ”Du har ju lättare att fokusera på den kärnverksamhet du ska 
bedriva istället för att, till exempel, ha kostnads- och tidskrävande 
team bara för att underhålla en plattform.” (R5). ✓ 

6. ”Ja, absolut. Det är därför vi har valt att gå till Cloud också. Det är 
en otrolig fördel.” (R6). ✓ 

In
b

y
gg

d
 

sä
k

er
h

et
sk

o
p

ie
ri

n
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(5
/6

) 
✓

 

 

1. ”Skulle något ändras går det att gå tillbaka till den tidigare back-
up-kopian.” (R1). ✓ 

2. ”Jag har inte riktigt upplevt att vi haft behov av det här, så jag kan 
inte värdera om det är en styrka.” (R2). × 

3. ”De gångerna vi har fått problem, då har vi utnyttjat det och det är 
jättebra liksom.” (R3). ✓ 

4. ”Jag håller fullständigt med och i Cloud BI får man väldigt mycket 
av det gratis.” (R4). ✓ 

5. ”Absolut. Du kan till och med bestämma hur ofta du vill ha en 
säkerhetskopiering.” (R5). ✓ 

6. ”Ja, det stämmer jättebra.” (R6). ✓ 
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P
re

st
an

d
a 

(1
/6

) 
×

 

1. ”Jag tycker inte att det är snabbare men det beror på hur man 
skalar upp dem.” (R1). ”När det gäller prestanda får du det du 
betalar för.” (R1). × 

2. ”Jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det.” (R2). ”Med 
Cloud BI kan man ju välja prestanda själv och tillgodose ett stort 
behov men det beror på vad man betalar.” (R2). × 

3. ”Ja, absolut. Jag upplever att det är bättre prestanda.” (R3). ”Du 
kan ju öka och minska prestandan.” (R3). ✓ 

4. ”Jag skulle inte säga att prestandan, per definition, är bättre.” (R4). 
”Prestandan hänger ihop med en kostnad. Man har större 
möjligheter att jobba med dynamisk prestanda.” (R4). × 

5. ”Det är inte alltid. Det vet jag inte om jag håller med om.” (R5). 
”Man kan ju skala upp och ner prestandan. Du får inte mer än vad 
du betalar för.” (R5). × 

6. ”Både ja och nej. För att det är bättre utnyttjande av prestandan. 
Du kan ju skala upp och ner.” (R6). × 

K
o

m
p

et
en

sk
ra

v
 

(0
/6

) 
×

 

1. ”Det tycker jag inte är någon skillnad jämfört med on-premise.” 
(R1). × 

2. ”Man behöver ju inte någon personal för drift, så där sparar du in 
det men som utvecklare av BI-lösningarna så ser jag inte att det 
skulle vara någon skillnad på kompetenskraven.” (R2). × 

3. ”Kompetenskraven på utvecklarna är dock högre.” (R3). × 
4. ”Nej, det tycker jag inte. Jag skulle säga annorlunda 

kompetenskrav.” (R4). × 
5. ”I viss mån är det väl det. Du behöver inte bry dig hur produkter är 

installerade eller trimmade eller så.” (R5). × 
6. ”Du kanske inte behöver kompetenser för att sköta en server, men 

du måste ha någon sorts förmåga att titta på affärsinformationen 
och göra intelligenta val och där ser jag ingen skillnad.” (R6). × 

T
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g 
ti
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 v
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o
n

er
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a 

(4
/6

) 
✓

 

1. ”Du har alltid även senaste versionerna av allting, så du slipper 
hålla på och uppgradera, det görs automatiskt.” (R1). ✓ 

2. ”Du kommer hela tiden vara ’up-to-date’. Microsoft pushar ju ut de 
senaste versionerna snabbare till molnet.” (R3). ✓ 

3. ”Du som Cloud-användare behöver inte bry dig om vilken version 
du kör på eller vilken patchning eller vilken säkerhetspatchning 
som är gjord, utan det är alltid det senaste du kör.” (R5). ✓ 

4. ”Du behöver inte bekymra dig om att uppgradera dig till senaste 
versionen utan det är liksom ’out of the box’. Det är en jättebra 
styrka.” (R6). ✓ 
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Bilaga F - Teman inom kategorin: Svagheter (Författarens egna) 

Tema Underlag 

Sä
k

er
h

et
 

(0
/6

) 
×

 

 
1. ”Egentligen är den både bättre och sämre. Du har sämre koll 

på säkerheten men Microsoft har mycket större resurser. Man 
kan inte påverka lika mycket men förmodligen har Microsoft 
bättre skydd.” (R1). × 

2. ”Microsoft genererar en bra säkerhet. Säkerheten är nog högst 
upp på deras lista för att behålla kunder och vinna nya 
kunder.” (R2). × 

3. ”Grejen är den att det är väldigt säkert att ha tjänsterna i 
molnet. Men det som folk kan göra misstag är när de börjar 
dela med sig av saker i Power BI.” (R3). × 

4. ”Personligen så skulle jag inte säga att säkerhetsfrågan, per 
definition, är sämre i en Cloud-lösning än i en on-prem lösning. 
Sen så kanske, i Cloud, har du möjligheten att enklare göra 
misstag kring datasäkerhet.” (R4). × 

5. ”Jag skulle vilja säga att största problemet med säkert, 
uppfattad dålig säkert, det är namnet Cloud. Jag skulle vilja 
säga att Cloud är mer säkert än många on-premise lösningar 
eftersom det är mer genomtänkt.” (R5). × 

6. ”Det håller jag inte med om, alls. De stora Cloud-
leverantörerna har troligtvis den bästa säkerheten av alla på 
en mjukvarunivå.” (R6). × 

K
o

m
p

at
ib

il
it

et
s-

p
ro

b
le

m
 

(4
/6

) 
✓

 

 

1. ”Jag tror att det är ganska enkelt att blanda on-premise och 
Cloud-komponenter.” (R1). × 

2. ”Ja, precis och det upplever man ju ganska ofta. Möjligtvis hör 
det ihop med att det är lite omoget.” (R2). ✓ 

3. ”Jo, men absolut det förekommer.” (R3). ✓ 
4. ”Jag skulle inte säga att det är något jättestort problem och det 

är sällan jag har vart med om att det har varit liksom så här 
show stopper.” (R4). × 

5. ”Som det ser ut idag måste du bygga på ett speciellt sätt och då 
är det ju inte kompatibelt.” (R5). ✓ 

6. ”Där har vi en utmaning. Det stämmer.” (R6). ✓ 
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P
re

st
an

d
a 

(0
/6

) 
×

 

 

1. ”När du väl har datan i molnet, då har du ingen 
prestandaförsämring. Det går snabbt.” (R1). × 

2. ”Det håller jag inte med om. Du får den prestandan i 
förhållande till det pris du är beredd att betala, så prestandan 
är god.” (R2). × 

3. ”Dålig prestanda vet jag inte, men den kan vara oförutsägbar, 
absolut.” (R3). × 

4. ”Den är varken bättre eller sämre, det beror på vad man 
jämför med.” (R4). × 

5. ”Det beror på vad du betalar för men fast du betalar väldigt 
mycket så är det inte säkert att du får den prestandan du 
betalar för, för att du själv kan sitta på ett dåligt nätverk. Det 
är ju inte Cloud-tjänstens fel utan det är ju lokalt.” (R5). × 

6. ”Vi har märkt att latency kan påverka prestandan. Men det är 
ju latencyrelaterat, computingprestanda är inte sämre, absolut 
inte.” (R6). × 

T
il

lg
än

gl
ig

h
et

sp
ro

b
le

m
 

(1
/6

) 
×

 

1. ”Jag skulle säga att det är bättre tillgänglighet hos Microsofts 

servrar än om man har egna servrar.” (R1). × 

2. ”Det går inte att argumentera emot att man är beroende av 

vissa kontaktvägar. Det är inte som så att det inte har 

inträffat, men det är ju inte vanligt förekommande, absolut 

inte.” (R2). × 

3. ”Ja, man är beroende av internetuppkoppling och tillgång till 

leverantörens servrar.” (R3). ✓ 

4. ”att företag inte skulle ha tillgång till någonting, inte ens via 
mobiluppkoppling, är extremt osannolikt.” (R4). ✓ 

5. ”Du måste alltid vara uppkopplad för att kunna nå Cloud-
tjänsten. Det är ju en sårbarhet egentligen men oftast är det så 
bra kvalité på nätverken.” (R5). × 

6. ”De sakerna vi har flyttat från vårt datacenter till molnet har 
högre tillgänglighet. Vi har aldrig haft något problem med 
nätverksproblem. Det är tvärtom för oss, vi har högre 
tillgänglighet i molnet.” (R6). × 
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L
ag

st
if

tn
in

gs
p

ro
b

le
m

 

(5
/6

) 
✓

 

1. ”Inte i våran verksamhet, men i exempelvis hälso- och sjukvård 

kanske det blir svårare eftersom det finns regler att datan 

kanske måste lagras inom Sverige.” (R1). ✓ 

2. ”Det är en sådan fråga som jag inte alls är insatt i, eller behövt 

sätta mig in i. Så jag kan inte ge något bra svar på den frågan.” 

(R2). × 

3. ”Ja, det kan vara komplext och otydligt, absolut.” (R3). ✓ 
4. ”Det är definitivt en utmaning som man måste ta hänsyn till.” 

(R4). ✓ 
5. ”Du måste ha koll på vilket ansvar du har angående 

informationen du lagrar i Cloud. Det är jätteviktigt.” (R5). ✓ 
6. ”Ja, det är åtminstone en utmaning. I vårt fall då så har vi ju 

inte den typen av personuppgifter, så det har inte varit något 
problem.” (R6). ✓ 

Sv
år

t 
at

t 
es

ti
m

er
a 

k
o

st
n

ad
er

 

(6
/6

) 
✓

 

1. ”Det kan bli problem för att du vet inte exakt hur du måste 

skala upp, så lite svårare kan det nog bli.” (R1). ✓ 

2. ”På samma sätt som prestandan ändras dynamiskt så följer ju 

priset med där, så att det är svårare att förutspå kostnaderna.” 

(R2). ✓ 

3. ”Det stämmer. Det är jättesvårt att estimera vad någonting 

kommer att kosta.” (R3). ✓ 

4. ”Ja, det försvårar budgetering, så som vi har budgeterat i 30 år, 
det är svårt att hålla kvar i dem budgetprocesserna.” (R4). ✓ 

5. ”Ja, det tycker jag är ett litet problem.” (R5). ✓ 
6. ”Det är en utmaning med att estimera kostnader oftast för att 

det är helt flexibelt och beror på vad du har gjort.” (R6). ✓ 

L
ev

er
an

tö
rs

b
er

o
en

d
e 

(5
/6

) 
✓

 

1. ”Jag tror inte det är stor skillnad på om du kör molnet eller on-

premise.” (R1). × 

2. ”Jag upplever att inlåsningseffekten blir större i en Cloud-

lösning.” (R2). ✓ 

3. ”Ja, det är ju en fördel och en nackdel. Men jag ser det inte som 

en komplett nackdel.” (R3). ✓ 
4. ”Du är i högre utsträckning bunden till en leverantör i Cloud 

än vad du är on-prem.” (R4). ✓ 
5. ”Du är helt beroende av den här produkten, när du väl börjar 

använda den. Så visst är du beroende av leverantören.” (R5). ✓ 
6. ”Så är det. Man hamnar i någon slags läge där vi är hos 

Amazon och då får man gilla läget och vara hos Amazon. Det 
är absolut en svaghet.” (R6). ✓ 
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M
o

gn
ad

 

(4
/6

) 
✓

 

 

1. ”Det är ju inte lika moget som on-premise, men som sagt är det 

ju inte dålig mognad.” (R1). × 

2. ”Ja, och det upplever man ju hela tiden egentligen.” (R2). ✓ 

3. ”Ja, det händer ju. Man saknar funktionaliteter titt som tätt.” 

(R3). ✓ 
4. ”Ja, som det ser ut i dagsläget, så håller jag nog med.” (R4). ✓ 
5. ”Det är fortfarande ganska nytt. Det är fortfarande inte moget, 

det finns så mycket att göra.” (R5). ✓ 
6. ”Jag tycker de sista åren så känns det som att det är mer och 

mer mognad. Om vi hade gått tillbaka två år så hade jag 
absolut kunnat sagt ja på den.” (R6). × 

V
al

m
ö

jl
ig

h
et

er
 

(3
/6

) 
✓

 

1. ”Det är så fruktansvärt mycket olika val och alternativ och små 
skillnader i hur du navigerar och det är väl den största 
utmaningen.” (R4). ✓ 

2. ”Det är många och väldigt viktiga beslut du har som 
beställare.” (R5). ✓ 

3. ”Det är många val man måste göra och det är ju en utmaning 
och en baksida.” (R6). ✓ 

 

 


