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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka om molntjänster som OneDrive och Google Drive 

är tillräckligt enkla för oerfarna datoranvändare att börja använda sig av 

säkerhetskopiering. Med fokus på om användare med begränsade kunskaper inom IT 

och datorer kan använda molntjänsterna endast med hjälp av de instruktioner som 

ges på hemsidan och under installationen av molntjänsterna. Slutsatsen blir att 

alternativen är nära att uppfylla frågeställningen. Det upptäckta problemet med att 

skilja mellan molnet och synkmappen kräver dock ytterligare studie för att kunna 

bekräfta problemet och avgöra om problemet finns på båda testade molntjänsterna 

innan ett definitivt svar på frågeställningen kan ges. Problemet uppstår eftersom 

molntjänsterna brister med att förklara internetgränssnittet och därför i 

förlängningen hur återställning går till.  

 

Nyckelord: Moln, Molnsäkerhetskopiering, Säkerhetskopiering, Backup, Hem, 

Molnlagring
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1 Introduktion 

Denna studie undersöker om de nya molntjänsterna som erbjuder säkerhetskopiering och 

synkronisering av filer till molnet är tillräckligt enkla för den oerfarne datoranvändaren att 

använda. För att svara på frågeställningen genomförs en studie där utvalda försökspersoner 

genomför ett antal uppgifter rörande installationen och användningen av en molntjänst. 

Uppgifterna genomförs under översikt av en försöksledare som med hjälp av sina 

observationer och den löpande intervjun där försökspersonen själv får uttrycka sina tankar 

om molntjänsterna som uppgifterna genomförs i. 

Studien inleder med en bakgrundsdel där innebörden av säkerhetskopiering förklaras och 

där problemen med att öka användningen av säkerhetskopiering belyses. Bakgrunden 

fortsätter med att beskriva vad ett datormoln är och dess användningsområde. Inkluderat är 

därefter en beskrivning av de molntjänsterna som används i studien och arbeten som 

relaterar till studien. Följer gör en metodbeskrivning, genomförandet och analysen av 

resultaten.  
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2 Bakgrund 

Kapitlet börjar med att förklara vad säkerhetskopiering innebär. Fortsätter med att 

tydliggöra problemet med att få datoranvändare att börja säkerhetskopiera, tillsammans med 

statistik över användandet av säkerhetskopieringer från olika undersökningar.  

Bakgrunden fortsätter med att förklara vad ett datormoln är och hur en molnlagringtjänst 

fungerar. Den delen introducerar sedan molntjänsterna som använts i studien. 

Avslutningsvis presenteras relaterade arbeten. 

 

2.1 Säkerhetskopiering 

Enligt Back-up (2013) är ”Back-up” en ”säkerhetskopia, reservkopia av ett program eller av 

en datafil som kan användas om originalversionen blivit förstörd på grund av ett tekniskt fel 

eller ett mänskligt misstag”. Inom systemadministration blir det betydligt mer avancerat.  

Systemadministratören måste enligt Preston (2007) ställa sig själv frågor som Varför, Vad 

och När. Exempelvis; Varför måste du skydda dig mot katastrofer? Vad blir förlusten? Vilka 

typer av data har systemet och vad är värdet på det?  

För att kunna besluta om vad som ska säkerhetskopieras måste man kunna förutse vilka 

scenarier som riskerar att inträffa för din situation och om det är värt att skydda sig. Därefter 

måste även en lagringsplats finnas för kopiorna som inte riskerar att drabbas av samma 

scenarier vid samma tillfälle.  

 

2.2 Säkerhetskopiering inom hemmet 

Raciborski (2012) delger att enligt Microsofts egna undersökningar att mindre än 5 % av 

konsument-PC använder sig av Windows egna säkerhetskopieringslösningar och även med 

tredjepartsprogram kommer inte den totala användningen i närheten av hälften av alla PC-

användare.  

Något som Windows 8 försöker lösa genom introduktionen av File History. Genom att ta bort 

komplexitet vid att sätta upp och använda säkerhetskopiering. Säkerhetskopieringen blir en 

automatisk bakgrundstjänst utan att något behöver göras av användaren efter konfiguration. 

Med File History förenklas även stegen för att hitta, förhandsvisa och återställa tidigare 

versioner av personliga filer (Raciborski, 2012). File History har fortfarande problemet att 

inte erbjuda en lätt möjlighet att spara säkerhetskopieringer på en annan plats än vad som 

användaren själv kan tillhandahålla.  

Enligt en undersökning av ConsumerStatistics.org (2010) utförde hela 89.1 % av hem PC-

användare inga regelbundna säkerhetskopieringer. Intressant var att trots det att 67.1 % hade 

blivit av med filer och bilder lagrade på deras dator. Varav 51.3 % inom det senaste året. 

Ytterligare var 69.2 % oroliga över att bli av med sina digitala bilder. 

Undersökningar som beställts kontinuerligt av molnlagringsföretaget Backblaze (2012) sedan 

2008 visar att under 2012 utförde 10 % minst en säkerhetskopiering dagligen medan 20 % 
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utförde minst en varje vecka och hela 36 % utförde minst en varje månad. Vidare utförde 43 

% av datorägarna mindre än en säkerhetskopiering om året eller aldrig. Endast 3 % utförde 

fler säkerhetskopieringer än en per dag. 

 

2.3 Datormolnet 

Datormoln är enligt Carr (2013) en metod att köra program och lagra relaterad data på 

centrala datorsystem och tillgängliggöra för konsumenter resurserna genom Internet. För att 

det ska fungera finns avancerade virtuella teknologier vilket möjliggör att varje server kan 

delas upp i flera mindre virtuella maskiner som tillfälligt kan hyras ut till kunder.  

För att skilja från traditionella datorlösningar lyfter Höfer och Karagiannis (2011) fram 

följande generella nyckelegenskaper. 

 Underliggande komplexitet från infrastrukturen, mjukvaran är gömd och erbjuds som 

en tjänst. 

 Den underliggande infrastrukturen är skalbar och flexibel. 

 På begäran möjligt att ändra en tjänsts detaljer utan kontakt med support och 

garantier på kvalitén på tjänsten. 

 Betalar för användning av datorresurserna utan åtagande på förhand av 

molnanvändaren. 

 Tjänstens resurser delas efter behov mellan användarna. 

 Möjligt att använda över Internet ifrån vilken enhet som helst. 

Molnet har säkerhetsfaror runt risken att information som hanteras av molntjänsten skulle 

kunna hamna i orätta händer. Annat är vilka lagar som gäller när data skickas över 

landsgränser och lagras i andra länder. Ytterligare säkerhetsproblem uppkommer vid 

nedstängning eller avbrott i tjänsten på molntjänstoperatörens sida och runt vad som händer 

vid byte av operatör (Carr, 2013; Helmersson, 2013). 

På senare år har flera molntjänster lanserats som erbjuder privatpersoner, företag 

möjligheten att använda datorer och lagringskapacitet på avlägsna serverhallar utan några 

kunskaper om den faktiska hårdvarukonfigurationen. Exempelvis Dropbox med över 50 

miljoner användare och hanterar mer än 500 miljoner fil uppladdningar varje dag (Drago et 

al, 2012). 

 

2.4 Molntjänster 

I den här studien kommer två olika molntjänster användas. Som båda erbjuder 

synkronisering av innehållet i en mapp mellan datoranvändarens dator och molnet. 

Den första är Microsofts OneDrive som tidigare var känd under namnet SkyDrive. Den här 

erbjuder 7 gigabyte av gratis lagringsutrymme tillsammans med integration av gratis internet 

version av Microsoft Office och epost. Där den största godkända filstorleken är 2GB. 

OneDrive är begränsad i den meningen att endast Office-filer erbjuder kontroll över olika 
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versioner av en fil (Goldsborough, 2012; Jones, 2014; Kavan, 2012; Notess, 2012; Slosárek, 

2012). 

Den andra är Google Drive är en vidare utveckling av det äldre Google Docs och erbjuder 

15GB lagringsutrymme gratis med upp till 5GB i filstorlek. Ytterligare utförs automatiskt 

versionskontroll av alla filer. De här filerna sparas i upp till 30 dagar eller 100 ändringar, den 

här begränsningen kan tas bort på enskilda filer. Google Drive är integrerat med andra av 

Googles internettjänster som eposttjänsten Gmail och Google Docs för dokumentfiler 

(Goldsborough, 2012; Google, 2014; Kavan, 2012; Notess, 2012; Slosárek, 2012). 

 

2.5 Relaterade Arbeten 

Utöver Google för vanliga artiklar användes främst Google Scholar, ACM Portal och IEEE 

Xplore för att hitta vetenskapliga skrifter. Det finns många artiklar vilka uppmuntrar till 

användning av molntjänster och genomför olika jämförelser av dem. Goldsborough (2012) 

ser molnsäkerhetskopiering som ett bra alternativ till att skydda information ifrån 

katastrofer som orkanen Sandy för både små företag och hemmabruk. Goldsborough (2012) 

och Notess (2012) tar även upp flera fördelar med molntjänster och genomför en jämförelse 

av olika alternativ. Mer ingripande går Kavan (2012) och Slosárek (2012) när de jämför deras 

molnlösning för Android med existerande lösningar.  

Czerwinski, Jain, Seuken och Tan (2010) har genomfört en studie på hur det grafiska 

gränssnittet utseende, upplägg påverkar användarens vilja att köpa vad som erbjuds och 

förståelse av hur marknaden fungerar för ett peer-to-peer (P2P) 

säkerhetskopieringsprogram. Detta testades genom en användbarhetsstudie, där 

försökspersoner fick testa det ny utvecklade gränssnittet under observation med 

frågeformulär före och efter dem tilldelade uppgifterna. 

Marshall, Bly och Brun-Cottan (2007) har undersökt genom en preliminär fältstudie hur 

erfarna datoranvändare förehåller sig till behovet att arkivera sina digitala ägodelar. Deras 

resultat visar att de ofta har problem att uppehålla en säkerhetskopieringslösning under en 

längre period. Trots att datoranvändarna har kunskaper om olika 

säkerhetskopieringslösningar.  

Fyra centrala teman på användares förhållande till arkivering identifierades av Marshall, Bly 

och Brun-Cottan (2007). 

 Användare har svårt att värdera värdet av sina digitala ägodelar. 

 Den personliga lagringsplatsen är väldigt utspritt mellan lokalt och på Internet. 

 Problem med att skapa en överblick över samlade filer. Inkluderat problem med att 

skapa metadata och att överföra filer i äldre filformat till nyare varianter. 

 Den gällande skrivbordsmiljön lämpar sig inte för att ge tillgång till filer under en 

längre tid. 

Johansson (2013) har utfört en enkätundersökningsstudie på hur prokrastinering påverkar 

datoranvändares användning av säkerhetskopiering. Studien visade att mer än hälften av 

användarna använde sig av någon form av säkerhetskopiering. Bland de som inte använde 

säkerhetskopiering angavs flera orsaker lathet, att de inte har tillräckligt som de vill kopiera, 
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att de inte vet hur de ska gå tillväga och tycker att det verkar omständigt. Vidare föreslår det 

att säkerhetskopieringslösningar måste vara automatiserade och tillräckligt enkla att 

använda. 

Pearson (2013) undersöker molntjänsters problem inom skydd av personlig information, 

informationssäkerhet och förtroende för molntjänsten hos användare. Arbetet fortsätter med 

att diskuterar möjliga tillvägagångsätt för att skapa lösningar på identifierade problem. 

Huvudområdena för förbättring anses vara ett mer innovativt regelverk, ansvarsfullt styrande 

av företag och stöd för teknologier.  



 

 6 

3 Problemformulering 

Kapitlet innehåller förklaring av syfte, motivation och introduktion av frågeställningen för 

studien. 

 

3.1 Syftet 

Syftet med studien är att undersöka om molntjänsterna OneDrive och Google Drive kan få 

oerfarna datoranvändare att börja använda säkerhetskopiering. Studien fokuserar på 

datoranvändare med begränsade kunskaper inom IT och om de kan använda en molntjänst 

endast med hjälp av de instruktioner som ges på hemsidan och under installationen av 

molntjänsterna. 

Resultatet skulle utvecklare kunna använda för att förbättra molntjänsterna och belysa 

nödvändigheten att anpassa molntjänster till grupper med begränsade kunskaper inom 

IT/datorer. 

 

3.2 Motivation 

Säkerhetskopiering är viktigt eftersom enligt ConsumerStatistics.org (2010) är det 69.2% 

som är oroliga att bli av med viktiga filer, medan endast ~11% faktiskt säkerhetskopierar. 

Detta skulle kunna tyda på att antingen är för svårt att utföra säkerhetskopiering för många 

datoranvändare eller att de inte vet något bra och enkelt sätt. Ett utökat utförande av 

säkerhetskopiering skulle kunna leda till bättre skydd av individens filer och utökad 

förståelse av nyttan med säkerhetsåtgärder.  

Marshall, Bly och Brun-Cottan (2007) visar på problemen för användare att skydda sina 

digitala filer speciellt under en längre period. Johansson (2013) är inne på samma linje, 

efterfrågar säkerhetskopieringslösningar som är automatiserade och tillräckligt enkla att 

använda. Det skulle vara intressant att se om molntjänsterna uppfyller de kraven. 

 

3.3 Frågeställning  

Studien försöker svara på följande fråga: 

Om molntjänsterna är tillräckligt välbeskrivna och enkla att förstå för någon med begränsade 

kunskaper inom IT/datorer? 

Med välbeskrivna och enkla att förstå menas informationen på hemsidor, 

installationsprocessen för synkronisering av en mapp och hur en datoranvändare når molnet 

(internetgränssnittet). Något som beskrivs mer detaljerat i kapitel 5. Andra delen med 

begränsade kunskaper menas att försökspersonen saknar formell utbildning inom området 

och inte har intresse av underhåll av IT/datorer.  
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3.4 Delmål 

Delmålen för studien är de följande i kronologisk ordning: 

1   Användning av motivationsmodellen vid utformandet av experimentet och skapandet 

av frågorna. För att säkerställa att försökspersonerna inte påverkars på ett sätt som 

det inte är tänkt.  

 

2   Utföra ett experiment där utvalda försökspersoner utför utvalda relevanta moment 

med molntjänsterna.  

 

3   Utföra validering av validiteten före och efter experimentet. För att upptäcka brister 

och åtgärda. Alternativt efteråt diskutera konsekvensen av bristerna. 

 

4   Analysera resultatet av insamlad data ifrån försöksledarens observationer av 

försökspersonernas utförande av experimentet. Resultatet är direkt kopplat till svaret 

på frågeställningen. 

 

5   Analysera resultatet av insamlad data ifrån frågorna och försökspersonernas egna 

kommentarer. Resultat är av komplementerande karaktär till resultatet ifrån delmål 

fyra. 

Genomförande av delmålen ett till tre krävs för att skapa ett tillförlitligt resultat för 

resterande delmål. Viktigast för studien är att tillförlitligt resultat skapas för delmål fyra. För 

att kunna svara på frågeställningen. Delmål fem finns med för möjligheten att 

försökspersonernas svar och kommentarer skulle kunna komma med viktiga infallsvinklar 

som annars hade missats. 

 

3.5 Begränsningar 

Vad som inte kommer att undersökas är molntjänsternas säkerhet eller tekniska nivå. 

Eftersom försökspersonerna som kommer att delta i den valda metoden (metoden diskuteras 

i nästa kapitel) inte har tillräckligt med kunskaper för att svara på en sådan fråga. Istället 

skulle en litteraturstudie passa bättre för att svara på säkerhetsaspekten men det skulle 

innebära en utökad omfattning av studien och flytta fokus från frågeställningen. 
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4 Metodbeskrivning 

Den valda metoden är att utföra ett kvalitativt experiment med utvalda försökspersoner för 

att svara på frågan ”Om molntjänsterna är tillräckligt välbeskrivna och enkla att förstå för 

någon med begränsade kunskaper inom IT/datorer?”.  

Analysen baseras främst på observationen av försökspersonerna under experimentets gång. 

Försöksledaren genomför dessutom en intervju under tiden. Anledningen för intervjun är att 

öka delaktigheten i experimentet för försökspersonerna och för att säkerställa att 

försökspersonerna följer anvisningarna för experimentet. Sekundärt används intervjun också 

för att ge en möjlighet att lyfta fram synpunkter från försökspersonerna om molntjänsterna 

och mäta delar av motivationsmodellens relationer. 

Denna metod valdes för att fokus läggs på datoranvändarens svårigheter och uppfattning av 

tjänsten. Områden vilket anses vara centralt för att kunna få ett svar på frågeställningen.  

 

4.1 Alternativa metoder 

Ett experiment med författaren själv som försöksperson skulle sakna relevans på grund av 

andra förkunskaper. En litteraturstudie skulle förlita sig på tidigare forskning vilket är 

begränsat på grund av den snäva frågeställningens fokus på den oerfarne datoranvändarens 

interaktion med molnsäkerhetskopiering.  

Att använda fallstudier blir problem för att målgruppen inte använder säkerhetskopiering i 

sin naturliga miljö vilket gör att det krävs och ett nytt element tillförs för att kunna svara på 

frågeställningen. Något som görs genom att använda ett experiment som metod.  

Ett alternativ hade varit användning av ett frågeformulär istället för en intervju. 

Frågeformulär valdes bort för problem att formulera frågor som är tillräckligt tydliga inom 

det valda området för utomstående och förlorar eventuella spontana tillägg ifrån 

försökspersonerna. Något som skulle göra det mycket svårt att lita på resultatet. Med ett 

intervjuformat blir det möjligt att tydligare förklara frågor och att lita på att den som blir 

intervjuad förstår.  

 

4.2 Validitetsmodell  

Vald validitetsmodell är den som Wohlin, et al (2012) förespråkar för en kvalitativ studie. 

Den klassificeringen är uppdelat på fyra aspekter:  

 

4.2.1 Konstruktionsvaliditet 
Första aspekten benämnd konstruktionsvaliditet handlar om hur studiens genomförande 

återspeglar försöksledarens tanke och frågeställningen för studien. Exemplet som ges är hur 

intervjufrågor kan missuppfattas och därmed bli ett hot mot validiteten (Wohlin et al, 2012).  
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För att säkerställa att försökspersonernas svar överensstämmer med anteckningarna ifrån 

försöksledaren går försökspersonerna och försöksledaren tillsammans igenom alla 

anteckningarna efter avslutat experiment. Intervjun används även för att säkerställa att 

försökspersonerna följer anvisningarna givna för experimentet. Genom frågor som kräver att 

försökspersonerna följer anvisningarna om att läsa exempelvis instruktionerna som 

molntjänsterna ger för att kunna svara.  

 

4.2.2 Intern validitet 
Andra aspekten benämnd intern validitet handlar om okända faktorer som kan påverka 

relationerna som undersöks (Wohlin et al, 2012). 

För att identifiera så många faktorer som möjligt gick försöksledaren medvetet igenom 

genomförandet innan experimentet utfördes. Även under utförandet fortsatte försöken att 

identifiera faktorer. Viktigt är att all påverkan som identifieras påpekas och beaktas av 

försöksledaren i analysen.   

Det främsta hotet mot intern validitet är identifierat som interaktionen mellan 

försöksledaren och försökspersonerna. Lösningen är att tydligt definiera vad som är 

acceptabelt och att dokumentera tillfällen där övertramp sker. Ytterligare är att 

försöksledaren måste vara noggrann med vad som sägs för att undvika att påverka 

försökspersonernas förmåga att slutföra uppgiften. 

En faktor är risken för påverkan om försökspersonerna skulle genomföra experimentet när 

någon annan försöksperson är närvarande eller att de skulle samtala om uppgiften med 

andra försökspersoner som ännu inte utfört experimentet.  

En annan faktor är om försökspersonens bakgrund överensstämmer med antagandena från 

frågeställningen. Den valideringen görs genom att några intervjufrågor jämförs med 

resultaten presenterade på användandet av säkerhetskopiering (se kapitel 2.2).  

Ytterligare en faktor som riskerade påverka var försökspersonen familjäritet med 

experimentets tekniska hjälpmedel. Något som i detta experimentets fall innebär vilken 

dator, webbläsare och operativsystem som användes. För att undvika negativ påverkan fick 

försökspersonen använda sin egen dator med medföljande webbläsare och operativsystem.    

 

4.2.3 Extern validitet 
Tredje aspekten är extern validitet. Extern validitet är hur väl resultatet kan generaliseras och 

till vilken grad resultatet är av intresse för grupper utanför de undersökta individerna 

(Wohlin et al, 2012). 

Åtgärden är att i analysen analysera i vilken omfattning resultatet kan generaliseras. 

 

4.2.4 Reliabilitet 
Sista aspekten är reliabilitet. Aspekten handlar om hur väl en utomstående forskare kan 

utföra samma studie och få samma resultat. För att det ska vara möjligt krävs tydlig 

dokumentation på hur experimentets alla delar har utförts (Wohlin et al, 2012).   
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Ett identifierat hot mot reliabiliteten är den kontinuerliga utvecklingen av molntjänsterna 

vilket förhoppningsvis innebär att de blir enklare att använda men också att resultatet 

riskerar att ändras. Ett annat är beslutet att låta försökspersonen använda sin egen dator 

med medföljande webbläsare och operativsystem. Skillnaderna på verktygen skulle kunna 

påverka resultatet. Ändå valdes att låta försökspersonerna använda sin egen dator för att den 

förväntade inverkan av att använda ett för försökspersonen okänt system skulle allvarligt 

påverka förmågan att slutföra experimentet negativt.   

 

4.3 Motivationsmodell 

Modellen som använts för behandlingen av försökspersonerna är Temporal Motivation 

Theory (TMT). TMT är en motivationsmodell som bygger på olika traditionella och 

etablerade modeller men som även tar med en tidsaspekt i beräkningen (Steel, 2007). 

Modellen ser enligt Steel (2007) ut på följande sett i sin enklaste formulering:  

        
   

  
 

Utility är personens motivation att utföra en uppgift. E står för expectancy och V som står för 

value påverkar båda motivationen positivt. Expectancy betyder förväntan och är personens 

tro på sin egen förmåga att lyckas med uppgiften. Value betyder värde och står för hur 

personen värderar ett lyckat resultat. Värdet påverkas bland annat negativt av om arbetet 

uppfattas som tråkigt eller obehagligt. Positiv påverkan skulle kunna komma ifrån om 

personen känner ett behov av att prestera bra (Steel, 2007).     

Tidsaspekten täcks in av Γ som står för personens känslighet till fördröjning och D som står 

för Delay, fördröjning. Personens känslighet till fördröjning påverkas av olika 

personlighetsdrag och tenderar även bli lägre med åldern. Fördröjningen är hur lång tid det 

tar innan belöningen för utförandet av uppgiften kommer. Båda två har en negativ påverkan 

på motivationen (Steel, 2007). 

Omsatt till detta experiment betyder det att försöksledaren kommer att försöka skapa en 

miljö som ska uppmuntra till delaktighet och betydelsefullhet av försökspersonens åsikter. 

Genom att påpeka att målet inte är att bekräfta någons brister utan istället leta efter 

möjligheter till förbättring av testade molntjänster. Fler detaljer om hur TMT använts under 

experimentets olika steg följer i nästa kapitel. 
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5 Genomförande 

Experimentet behandlade två stycken molntjänster. De här två valdes på grund av deras 

särställning som välkända giganter Microsofts OneDrive och Googles Drive (Drago et al, 

2012).  

 

5.1 Val av och initial informering till deltagare 

Försökspersonerna är alla släktingar eller vänner till försöksledaren. Något som underlättade 

dels försöksledarens initiala bedömning av deras lämplighet i förhållande till avsaknaden av 

förkunskaper inom IT/datorer och försökspersonernas entusiasm för uppgiften. Relationen 

till försöksledaren hade en positiv inverkan på värdet och i förlängningen motivationen enligt 

TMT (se 4.3 Motivationsmodell). Vid valet försöktes även en blandning av ålder och kön 

eftersträvas för att få ytterligare infallsvinklar.  

Initialt informerades försökspersonerna om att de skulle vara en del av ett test. Där deras 

förmåga att installera och använda molntjänster skulle analyseras i syfte att identifiera 

områden i behov av förbättring. 

  

5.2 Experimentet 

Försökspersonen blev först tillsagd att besöka och noga läsa igenom hemsidan för 

molntjänsten(se Appendix - C). För att sedan följa de instruktioner som hemsidan ger på hur 

en datoranvändare kommer igång med molntjänsten. Med målet att ladda ner och installera 

skrivbordsprogrammet kopplat till molntjänsten. 

För att förkorta tiden för själva uppgiften och undvika att skapa onödiga konton för enskilda 

deltagare skapades på förhand ett konto på respektive molntjänst som försökspersonerna fick 

använda för att utföra uppgifterna. Den förkortade tiden innebär att fördröjningen som 

negativt inverkar på motivationen enligt TMT blir mindre. Konsekvensen är dock att 

eventuella problem för försökspersonerna med skapning av konton inte kan upptäckas. 

Efter installationen fick försökspersonen i uppgift att skapa en ny fil för synkronisering på 

deras dator. För att sedan hitta motsvarande fil i molnet som försökspersonen tidigare lagt i 

den synkroniserade mappen på datorn. 

Andra steget kräver att försökspersonen loggar in till internetgränssnittet för att se vad som 

finns i molnet. Nyttan med att försökspersonen hittar till internetgränssnittet är att därifrån 

styrs molntjänsten exempelvis med återställning. 

Tanken var att om en försöksperson kan utföra de här två stegen så har denna tillräckligt 

med kunskaper om hur molntjänsterna fungerar för att kunna använda tjänstens funktioner.  

För att underlätta för försökspersonerna användes under experimentet deras egna datorer 

för att undvika att de inte skulle känna igen sig på grund av okända installerade program 

eller annorlunda operativsystem. Alla stegen gjordes enskilt med varje försöksperson utan 

kontakt före eller efter med andra deltagare som ännu inte utfört uppgifterna. 
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Före, under och efter utförandet av uppgifterna kom försökspersonerna att få svara på frågor 

kopplade till delmomenten för varje tjänst (se Appendix - B) och om tidigare erfarenheter (se 

Appendix - A). Ordningen var alltid först OneDrive följt av Google Drive. Försökspersonerna 

uppmuntrades att själva belysa delar som de tyckte var bra och dåligt till försöksledaren som 

övervakade och förde anteckningar. Försökspersonerna kontaktades även en månad efter 

med följdfrågor för att utröna om någon molntjänst användes (se slutet av Appendix - B). 

Insamlade observationer tillsammans med eventuella kommentarer hämtade ifrån intervjun 

sammanställdes för att sedan kunna svara på frågeställningen.  

 

5.3 Utformning av Intervjun 

Centralt för intervjun var motivationsmodellen Temporal Motivation Theory (TMT) vilken 

användes på två sätt under intervjun. Dels används den tillsammans med tidigare 

identifierade åtgärder mot hot mot validitet (se 4.2 Validitetsmodell) för att frågorna ska vara 

utformade på sådant sett att negativ påverkan på motivationen enligt TMT kan undvikas. 

Ifrån validitetsmodellen tillkommer exempelvis behovet av att undvika missförstånd och 

kontrollfrågor vid risk för att en fråga skulle kunna upplevas att den endast har ett korrekt 

svar. 

Intervjun innehåller även kontroller av TMTs värde, förväntan och dessutom den 

resulterande motivationen. Kontrollerna motsvarar i intervjuns sammanhang 

försökspersonernas tron på fördelarna för sig själv med molntjänsten, om de ansåg att 

utförandet var tillräckligt enkelt och om fördelarna slutligen är tillräckligt stora för att börja 

använda en av molntjänsterna. Anledningen för mätningen är att se eventuell förändring av 

försökspersonernas förhållande till användning av molntjänster för säkerhetskopiering. 

Andra aspekter som exempelvis försökspersonernas förhållning till ladda ner och installera 

molntjänsten är onödiga att mäta separat eftersom frågeställning fokuserar på om helheten 

är tillräcklig enkel för att få oerfarna datoranvändare att börja använda. Någon mätning av 

tidsaspekten det vill säga fördröjning och känslighet mot fördröjning genomförs inte. Den 

ursprungliga tanken med respektives frånvaro var för känslighet mot fördröjning att den är i 

det närmaste statisk och borde enligt TMT inte förändras under experimentet. För 

fördröjning antog försöksledaren att resultatet skulle bli statiskt för att försökspersonerna 

antagligen inte skulle bli mer benägna att tro att de skulle råka ut för en olycka som 

säkerhetskopiering skyddar mot. Konsekvenserna för uteslutandet och en alternativ framtida 

lösning diskuteras i 7.1.2 intern validitet.   

En del av förfrågorna användes endast för insamling av information av mer administrativ 

karaktär utan koppling till analysen. En del molntjänstfrågor användes endast för att 

bibehålla försökspersonens uppmärksamhet på relevanta områden för olika steg i 

experimentet eller för insamling av försökspersonernas egna tankar.  

På grund av rapportens kvalitativa grund och få till antalet försökspersoner saknas frågor för 

insamling av statistisk information. 

Kommande underkapitel förklarar mer ingående olika frågors roll och deras koppling till 

TMT. Med början med förfrågorna (se Appendix - A). 
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5.3.1 Förfrågor 
Förfrågorna a.1, a.2 har ingen anknytning till TMT utan används endast för att samla in 

information om försökspersonerna. Resten av förfrågorna handlar alla om 

försökspersonernas förhållning till IT och säkerhetskopiering.  

Frågan a.3 används för att bekräfta att försökspersonerna tillhör det urval som efterfrågats i 

frågeställningen. Det är ett negativt svar på frågan som efterfrågas för att försökspersonerna 

ska få fortsätta.  

Frågan a.4 ”Tycker du att säkerhetskopiering är viktigt?” mäter vilket TMT värde som 

försökspersonerna sätter på säkerhetskopiering. Följdfrågan a.4.1 ”Varför?” finns till för att 

validera förra frågan genom att kräva en motivering. Den finns för att undvika att 

försökspersonerna skulle svara ”ja” på föregående bara för att de tror att det är det rätta 

svaret utifrån vad experimentet handlar om.  

TMTs motivation mäts med frågan a.5 ”Säkerhetskopierar du idag filer som är viktiga för 

dig? I så fall hur?”. Om försökspersonerna tidigare sagt att säkerhetskopiering är viktigt men 

ger ett negativt svar på denna fråga visar det att resten av TMTs delar sänker den 

motivationen så lågt att uppgiften inte utförs.  

En ytterligare validering görs av försökspersonsurvalet genom att intervjufrågan a.5 jämförs 

med resultaten presenterade på användandet av säkerhetskopiering (se kapitel 2.2). 

 

5.3.2 Molntjänstfrågor  
Två grupper av frågor (b.1, b,3) ställdes för varje genomförd tjänst (se Appendix - B). De 

använder sig av en binär skala där försökspersonerna får bedöma hur den uppfattade olika 

delar av den aktuella tjänsten. Resultatet av dessa två frågor används inte i analysen därför 

finns det inget värde av en mer finfördelad skala. Utan frågorna används istället som ett sätt 

att tillsammans med givna instruktioner uppmana försökspersonerna att tänka och prata om 

hur de upplever molntjänsterna. Eventuella specifika iakttagelser ifrån försökspersonerna på 

föregående frågas delar samlades in på b.2 och b.4. 

Frågorna b.1 till b.4 används dessutom som ett hjälpmedel för försökspersonerna att komma 

ihåg vad de tyckte om föregående molntjänster när personerna senare ska jämföra de 

genomförda molntjänsterna. Genom att ge det hjälpmedlet undviks mer fördröjning enligt 

TMT och att försökspersonen skulle börja oroa sig för att minnas fel. Bägge sakerna är något 

som skulle kunna innebära en negativ påverkan på en persons motivation att slutföra 

uppgifterna enligt TMT. 

Efter att alla molntjänster blivit testade avslutas experimentet med att försökspersonerna får 

ranka sin favorit och förklara varför (b.7). Tillsammans med att fråga om de skulle kunna 

”Skulle du tänka dig börja använda dig av molnsäkerhetskopiering nu, i så fall varför? (b.8). 

Fråga b.8 används för att jämföra med säkerhetskopieringsfrågorna a.4 och a.5 för att se om 

motivationen till att använda säkerhetskopieringsprogram har förändrats. Anledningen som 

försökspersonerna ger kan ge ledtrådar till om TMTs förväntan att uppgiften kan genomföras 

eller värdet har förändrats. Vid ett positivt svar uppmuntras försökspersonerna att själv 

direkt efter experimentet installera sin egen favorit. 
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Följdfrågorna (se slutet av Appendix - B) handlar båda om att skapa en uppfattning om hur 

försökspersonerna använt molntjänsterna efter experimentet. Positiva svar på följdfrågorna 

kan tolkas som att försökspersonernas motivation enligt TMT att utföra säkerhetskopiering 

fortfarande är tillräckligt hög.  

 

5.4 Försöksledarens inblandning och bakgrund 

Försöksledarens bakgrund utöver ett stort allmänt intresse för det mesta inom IT är en 

treårig utbildning kallad Nätverks- och systemadministration vid Skövdes högskola. 

Utbildning avslutas med en kandidatexamen inom datalogi där detta examensjobb är sista 

delen av utbildningen. 

Under experimentets alla steg var försöksledaren närvarande dels för presentation, förklaring 

av den aktuella uppgiften och för att ställa frågor. Utöver det sökte försökspersonerna ofta 

hjälp och bekräftande om deras handlingar var korrekta. In i det längsta svarades sådana 

begärande med ett allmänt uppmuntrande att testa vad de trodde var rätt. Däremot om 

försöksledaren gjorde bedömningen att uppgiften inte skulle bli löst eller att försökspersonen 

var på väg att ge upp, gavs nödvändig hjälp för att styra tillbaka försökspersonen till en väg 

som möjliggjorde lösande av uppgiften.      

Tillsammans skapades en uppmuntrande och uppgiftsdriven miljö. Den positiva miljön höjer 

värdet på uppgiften enligt TMT eftersom uppgiften blir mer behaglig att utföra (Steel, 2007). 

Något som högst troligtvis skiljer sig från den normala miljön som försökspersonerna 

befinner sig i vid deras datoranvändande. Valet av experiment framför exempelvis fallstudie 

försvaras under den förra kapitlet (se 4 Metodbeskrivning). 
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6 Resultat 

Denna del innehåller en sammanställning av observationerna på och svaren från de fem 

försökspersonerna som ingick i experimentet. För att se observationerna och svaren i sin 

helhet se Appendix – D. 

 

6.1 Förfrågor 

Fem försökspersoner ingick i experimentet. Där det var två kvinnor och tre män i åldrarna 

mellan 18-35 och 50+. Resten är i åldersgruppen 25-35. Ingen av de utvald hade någon 

bakgrund inom IT. 

På frågan a.4 om de tyckte säkerhetskopiering var viktigt tyckte alla utom en att det var. Den 

avvikande åsikten kopplade säkerhetskopiering tillsammans med företag, tyckte att det för 

eget bruk var både onödigt och komplicerat. Av de som svarat positivt lyftes fram vikten av 

att skydda privat skapta filer som bilder och risken att innehållet i en dator kan försvinna om 

den av någon anledning går i sönder.  

På sista frågan a.5 om de utförde någon egen säkerhetskopiering svarade tre att de inte 

gjorde det. Övriga utförde sporadisk kopiering av enstaka filer. 

 

6.2 Experiment OneDrive 

Det första försökspersonerna fick i uppgift var att läsa igenom hemsidan. Sidan beskrevs 

både som vacker och professionellt gjord. Två personer hade dock problem med att 

identifiera var de kunde trycka på framsidan. 

Efter att familjäriserat sig med sidan fick försökspersonerna i uppgift att börja använda 

molntjänsten enligt instruktionerna på hemsidan med målet att ladda ner och installera 

skrivbordsprogrammet. Fyra (en var osäker) valde att direkt ladda ner programmet medan 

en först loggade in på hemsidan och då med inloggad på molnets internetgränssnitt därifrån 

ladda ner programmet. Två av dem som laddat ner programmet direkt visste inte vilket 

operativsystem som var installerat på deras dator. En av dem klarade inte av att lösa det själv 

utan behövde hjälp. Alla kunde sedan utan problem installera programmet dock verkade 

ingen lägga märke till ett popuppfönster som kortvarigt (ca 9s) dyker upp vid aktivitetsfältet 

efter att installationen avslutats. 

Nästa uppgift var att synkronisera en fil till molnet och sedan gå till molnet för att se om filen 

är där. Alla identifierade att för synkroniseringen skulle genomföras behövdes det skapas en 

fil i den synkmapp som automatiskt öppnats när installationen avslutats. Två av 

försökspersonerna har problem med att skapa en fil varav en behöver hjälp.  

Försökspersonen som tidigare loggat in på internetgränssnittet går dit direkt efter skapandet 

av filen och hittar den synkroniserade filen där. Övriga har alla problem med hur de ska 

komma till molnet. Två försöker hitta molnet genom att använda utforskaren men hittar bara 

synkmappen igen. De andra två ber om hjälp respektive upprepning av vad uppgiften var. 
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Gemensamt för de fyra är att någon form av uppmuntran eller direkt hjälp behövdes innan de 

också kunde hitta till internetgränssnittet.  

   

6.3 Experiment Google Drive 

Denna del av experimentet följer samma steg som vid OneDrive och utfördes direkt efter 

försökspersonerna blev klara med föregående. 

Hemsidan beskrevs av försökspersoner som öppnare och renare. Försökspersonerna som 

tidigare hade problem med att hitta var det gick att trycka på knappar tyckte båda att 

hemsidan var enklare men ändå inte riktigt bra.  

Efter att familjäriserat sig med sidan fick försökspersonerna igen uppgiften att börja använda 

molntjänsten enligt instruktionerna på hemsidan med målet att ladda ner och installera 

skrivbordsprogrammet. Tre valde att trycka på ”Öppna Google Drive” på hemsidans 

framsida, därmed logga in till internetgränssnittet och ladda ner skrivbordsprogrammet 

därifrån. Resten laddade ner programmet utan att logga in. På installationens sista sida 

förklarar den existensen och användandet av menyikonen på aktivitetsfältet. Något som 

beskrivs av en försöksperson som ”Smart med ikonen vid klockan”.  

Nästa uppgift var att synkronisera en fil till molnet och sedan gå till molnet för att se om filen 

är där. Ingen hade några problem att skapa en fil i den nya synkmappen som hade öppnats 

automatiskt efter att installationen hade slutförts. Två av försökspersonerna använde sedan 

webbläsaren för att nå internetgränssnittet och hitta den synkroniserade filen. Resterande 

använde menyikonen på aktivitetsfältet för att därifrån öppna internetgränssnittet. Ingen av 

försökspersonerna hade några problem som krävde hjälp eller uppmuntrande för att de 

skulle fortsätta. 

    

6.4 Efterfrågor  

Tre av försökspersonerna valde Google Drive som sin favorit. Två valde den för att de redan 

använde Gmail ifrån samma företag. Den tredje valde den eftersom Google Drive erbjöd mest 

gratis GB. Två valde OneDrive med den ena motiveringen att utseendet av 

internetgränssnittet var att föredra. För den andra försökspersonen gillades den 

professionella designen och att Microsoft var utvecklare. Fördelen med Microsoft ansågs vara 

att eftersom de gör Windows operativsystemet och Microsoft Office som försökspersonen 

använder skulle programmen fungera bättre tillsammans.  

Alla svarade positivt på att börja använda sin favorit. Enkelheten och den begränsade 

mängden arbete som krävs att underhålla molntjänsten var anledningar som alla 

försökspersonerna delade. 

Efter en månad skickades två följdfrågor. Tre stycken av försökspersonerna hade 

säkerhetskopierat nya filer sedan experimentet medan alla sade sig vilja fortsätta använda 

molntjänsten.   
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7 Analys 

Analysen skapades genom försöksledaren observation av uppkomna problem för 

försökspersonerna och kompletterades med deras egna kommentarer. Upplägget börjar med 

en återknytning till validiteten följt av en validering av urvalet. Därefter analyserars 

motivationens förändring bland försökspersonerna. Analysen avslutar med att analysera 

uppkomna problem och kopplar det till frågeställningen. Resultaten finns sammanställd i 

föregående kapitel. För fullständiga observationer och svar på frågorna se Appendix D. 

 

7.1 Utvärdering av Validiteten 

Detta kapitel innehåller en återknytning till de fyra aspekterna för validitet och utvärderar 

om tillräckligt har gjorts för att kunna lita på studiens slutsatser. Se kapitel 4.2 för de 

ursprungliga åtgärderna som togs för att skydda validiteten. 

 

7.1.1 Konstruktionsvaliditet 
För konstruerad validering så har inget upptäckts som skulle kunna äventyra validiteten. 

Åtgärderna som togs verkar fått avsiktlig verkan.  

 

7.1.2 Intern validitet 
Avsaknaden av mätning av försökspersonens känslighet till fördröjning och fördröjning 

skulle kunna vara ett möjligt hot mot den interna validiteten.  

Fördröjning enligt Temporal Motivation Theory (TMT) användes endast vid utformningen av 

experimentet och i kontakten med försökspersonerna. Främst genom att skapa mindre 

fördröjning genom att förkorta moment som skapning av nya konton till molntjänster eller 

undvika för många frågor.   

Konsekvensen är inte att resultatet ifrån de frågorna som mäter TMTs delar eller slutsatsen 

för frågeställningen invalideras. Eftersom att dels är mätfrågorna inte beroende av varandra 

och för frågeställningen är den absolut viktigaste delen försöksledarens observation av 

försökspersonernas förmåga att klara av experimentet. Däremot gör avsaknaden att 

möjligheten att kartlägga en försökspersons alla TMT delar i förhållandet till att börja 

använda av en av molntjänsterna försvinner. Det skulle kunna öppna för en djupare analys av 

varje försökspersons förändring under experimentet och avsaknaden skadar helhetsintrycket 

av TMTs användning i studien. En förbättring hade varit att inkludera mätning av alla TMTs 

delar och använt informationen för att utföra en djupare analys av individuella 

försökspersoner.  

Ett annat hot var att det fanns mycket likheter mellan de båda molntjänsterna är det möjligt 

att försökspersonen lärde sig kunskaper som underlättade vid nästa molntjänst. En lösning 

skulle vara att byta ordningen för molntjänsterna för hälften av försökspersonerna. Eftersom 

att hotet upptäcktes i efterhand är inte det möjligt att åtgärda. Istället gäller det att vara 

medvetna om detta vid analysen i de fall där utfallet mellan de båda molntjänsternas ställs 

mot varandra. 
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För övrigt är det fortfarande viktigt att under analysen alla faktorer tas med.    

 

7.1.3 Extern validitet 
När det gäller extern validitet är det viktigt att begränsningarna för generalisering lyfts fram. 

Det går inte att utgå ifrån att varje oerfaren datoranvändare har samma möjlighet att lyckas 

som en av försökspersonerna. Eftersom att försökspersonerna sattes i en miljö som 

uppmuntrade dem och med tydligt definierat mål ledde till att vad som mäts är deras 

förmåga att klara av uppgiften under bästa möjliga förhållande. Den normala miljön för den 

oerfarne datoranvändaren är inte sådan därför måste det beaktas när försök till 

generalisering sker.  

 

7.1.4 Reliabilitet 
Reliabiliteten gällande förmågan att följa dokumentationen och återskapa tillvägagångsättet 

bedöms som bra. Problem finns dock med målet att få samma resultat. Eftersom till skillnad 

ifrån en vanlig mjukvara med bestämda versioner är molntjänsterna under kontinuerlig 

utvecklig där det inte finns några gamla versioner. Därför är det viktigt att beakta detta vid 

försök att jämföra resultaten från denna studie med en ny studie kanske ett år från nu.  

 

7.2 Urvalet 

Alla förfrågor (se Appendix - A) var tänkta att användas för validering att försökspersonerna 

förkunskaper överensstämmer med frågeställningens krav. Resultatet på första två frågorna 

är att spridningen på åldern är stor och uppdelningen av könen är tillräckligt lika för att 

uppfylla efterfrågan på blandning av försökspersonerna.  

Resultatet för frågan a.5 visar på försökspersonernas tidigare begränsade användande av 

säkerhetskopiering. Det låga användandet av överensstämmer med vad tidigare 

undersökningar rapporterats. ConsumerStatistics.org (2010) ~11% som utför 

säkerhetskopiering och Backblaze (2012) 36% minst en gång i månaden. Alla 

försökspersonerna tillhör den grupp av datoranvändare med begränsade kunskaper inom IT 

som är definierad i frågeställningen och som även inte utför några regelbundna 

säkerhetskopieringar. 

 

7.3 TMT före och efter 

Frågorna a.4 och a.5 användes för att bedöma värdet av att utföra uppgiften och om den 

totala motivationen är tillräckligt hög för användande av säkerhetskopiering enligt Temporal 

Motivation Theory (TMT) innan experimentet startade. Resultatet visar att alla utom en 

tycker att värdet av säkerhetskopiering är tillräckligt högt för att klassificeras som viktigt. 

Avsaknande av annat än högst sporadisk säkerhetskopiering bland en minoritet tyder på att 

den motivationen inte är tillräcklig hög för att möjligöra användande av säkerhetskopiering. 
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Att alla svarade positivt på frågan ”Skulle du tänka dig börja använda dig av 

molnsäkerhetskopiering nu, i så fall varför?” (b.8) visar att den motivationen efter 

experimenten för alla blivit tillräcklig hög. Motiveringen domineras av variationer av 

enkelheten och den begränsade mängden arbete som krävs att underhålla molntjänsten. Det 

tyder på att det är TMT faktorn förväntan att lyckas har förändrats positivt. Även om värdet 

antagligen också ökat i alla fall för försökspersonen som tidigare inte tyckte att 

säkerhetskopiering var något viktigt. 

Svaren på frågorna som sändes ut en månad efter experimentet tyder på att alla fortfarande 

har tillräckligt stor motivation för att fortsätta utnyttja molntjänsterna.  

  

7.4 Skilja mellan molnet och synkmappen 

Det stora problemet som alla utom en hade var att skilja mellan molnet och mappen som 

synkroniserade mot detsamma. Detta blev värre av att varken OneDrive eller Google Drive 

beskriver användandet av Internetgränssnittet vare sig på hemsidan eller under 

installationen av skrivbordsprogrammet.  

Det verkar som att både OneDrive och Google Drive utgår ifrån att en datoranvändare redan 

loggat in på respektive inloggningssida innan datoranvändaren laddar ner 

skrivbordsprogrammet för första gången. Den enda försökspersonen som inte hade några 

problem loggade först in på hemsidan. Om en datoranvändare skulle göra tvärt om leder det 

till att den aldrig får förklarat för sig hur molnet fungerar, specifikt hur det går till för att 

komma åt synkroniserade filer ifrån en annan plats än den skapta synkmappen. 
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7.5 Skillnader mellan molntjänsterna 

Vid det första intrycket av resultat verkar det som alla försökspersonerna genomförde Google 

Drive experimentet i det närmaste felfritt. Där alla försökspersoner klarade av uppgiften utan 

problem. Tyvärr finns det en faktor som gör en sådan slutsats inte med säkerhet går att dra. 

Det är faktorn att försökspersonerna lärde sig av det första experimentet och använde sina 

nya färdigheter när experimentet med Google Drive började.  

En stor fördel jämfört med OneDrive som identifierades är hur aktivitetsfältsikonen 

presenteras, se figur 1. Ingen använde sig av eller verkade märka existensen av OneDrives 

ikon medan tre försökspersoner använde sig av Google Drives ikon för att lösa uppgiften att 

nå molnet. Det skulle kunna vara att den information som Google Drive ger på sista 

installationssidan skulle underlätta problemet med att skilja mellan molnet och synkmappen.  

På grund av faktorn beskriven i förra stycket kan dock inte den slutsatsen dras. 

 

Figur 1 Skillnaden på Google Drive och OneDrive i introduceringen av deras 
respektive ikon 

 

7.6 Frågeställningen och delmålen 

Inget definitivt svar kan ges på ”Om molntjänsterna är tillräckligt välbeskrivna och enkla att 

förstå för någon med begränsade kunskaper inom IT/datorer?”. Det finns positiva 

indikationer ifrån hur försökspersonerna efter experimentet alla ville börja använda en av 

molntjänsterna och hur anledningen var enkelheten i användningen. Problemet är dock att 

fyra försökspersoner hade sådana problem med att skilja mellan molnet och synkmappen 

eller att hitta den synkroniserade filen i molnet. Att det bedömdes att troligtvis ingen av dem 

skulle klarat av att utföra uppgiften på egen hand.  

Ett mer definitivt svar på frågeställningen skulle kräva en mer omfattande studie med 

åtgärder för observerade problem. Specifikt för att bekräfta problemet med att skilja mellan 

molnet, synkmappen och om Google Drive har samma problem som OneDrive (se kapitel 
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8.3). Målet med studien har uppnåtts i och med att uppkomna problem har blivit 

analyserade.  

Avsaknaden av förklaringar på hemsidorna eller under installationen av existensen på och 

hur internetgränssnittet fungerade anses vara förklaringen till att problemet uppstod. Med 

tanke på hur bra förklaringarna annars var borde en lösning enkelt kunna implementeras 

genom att förlänga installationen av skrivbordsprogrammet. Genom att exempelvis vid slutet 

av installationen öppna en webbläsare där datoranvändaren begärs logga in till 

internetgränssnittet och väl inne erbjuda en kort handledning över användandet av 

gränssnittet. Något som troligen hade gjort att alla istället hade klarat av experimentet. 

Gällande delmålen är ståndpunkten den att delmålen ett till tre lyckades leverera ett 

tillförlitligt resultat till delmål fyra och därmed frågeställningen även om inget definitivt svar 

kunde ges så uppfylldes syftet med studien.  Problem med frågorna (se 7.1.2 intern validitet) 

gör att delmål fem inte riktigt får helt så bra resultat som den annars skulle fått. Resultatet 

ger ändå intressant komplementerande resultat.     

Delmålen för studien är de följande i kronologisk ordning: 

1   Användning av motivationsmodellen vid utformandet av experimentet och skapandet 

av frågorna. För att säkerställa att försökspersonerna inte påverkars på ett sätt som 

det inte är tänkt.  

 

2   Utföra ett experiment där utvalda försökspersoner utför utvalda relevanta moment 

med molntjänsterna.  

 

3   Utföra validering av validiteten före och efter experimentet. För att upptäcka brister 

och åtgärda. Alternativt efteråt diskutera konsekvensen av bristerna. 

 

4   Analysera resultatet av insamlad data ifrån försöksledarens observationer av 

försökspersonernas utförande av experimentet. Resultatet är direkt kopplat till svaret 

på frågeställningen. 

 

5   Analysera resultatet av insamlad data ifrån frågorna och försökspersonernas egna 

kommentarer. Resultat är av komplementerande karaktär till resultatet ifrån delmål 

fyra. 
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8 Slutsatser 

Kapitlet innehåller en sammanfattning av resultatet med en diskussion och avslutande 

uppslag av möjliga framtida arbeten.  

 

8.1 Resultat sammanfattning 

Alla utom en hade stora problem med att skilja mellan molnet och mappen som 

synkroniserade mot densamma eller enbart att hitta var en synkroniserad fil fanns. Detta 

hjälptes inte av att OneDrive och Google Drive inte förklarar att ett internetgränssnitt fanns 

eller var det gjorde under installationen av skrivbordsprogrammet. Slutsatsen blir att 

alternativen är nära att uppfylla frågeställningen förutom det tidigare nämnda problemet. 

Problemet med att skilja mellan molnet och synkmappen kräver ytterligare studie för att 

kunna bekräfta problemet och avgöra om problemet finns på båda testade molntjänsterna 

innan ett definitivt svar på frågeställningen kan göras. Samtidigt identifierades områden som 

kräver ytterligare förbättring ifrån molntjänstutvecklarnas sida. 

 

8.2 Diskussion 

Säkerhetskopiering är något som måste bli mer centralt i den allmänna utbildningen i takt 

med att mer och mer tas över av den digitala världen. Tidigare forskning (se kapitlet 2.2 

Säkerhetskopiering inom hemmet) visar att datoranvändare sällan själv börjar 

säkerhetskopiera. Att det traditionella sättet att själv kopiera, stå för lagringsmedia och 

lagringsplats inte är något som utförs av merparten av datoranvändare.  

Johansson (2013) frågar efter säkerhetskopieringslösningar som är automatiserade och 

tillräckligt enkla att använda. Alternativet med molntjänsterna som är i hög grad 

automatiserade och beskrevs av försökspersonerna som enkla att använda är nära att 

uppfylla Johanssons krav. Mognaden av molntjänsterna ger nya möjligheter att säkert 

förvara datoranvändares kära filer.  

I en bredare kontext utanför denna studie ger användandet av molntjänster som ofta har sin 

lagring utomlands frågetecken kring personlig integritet och i vilken grad svensk lag följs. 

Frågetecken som är oundvikliga i denna globala värld. 

 

8.3 Framtida arbete 

Främsta fortsatta arbetet skulle vara att utföra samma experiment men på större skala för att 

bekräfta problemet med att skilja mellan molnet och synkmappen och försöka återskapa 

resultatet. I denna större undersökning skulle även kunna åtgärda upptäckta problem ifrån 

valideringen. Exempelvis skulle hälften kunna börja med Google Drive för att kunna 

utvärdera om Google Drive har samma problem som OneDrive utan faktorn att 

försökspersonerna skulle kunna dra lärdom av föregående experiment. 
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Annat skulle vara att ändra frågan till att fokusera på hur säkert molnlösningen är. 

Alternativet är att utöka omfattningen av vad som testas i studie. Exempelvis att undersöka 

om samma typ av försökspersoner klarar av att återställa förlorade filer eller att skapa egna 

konton till respektive molntjänst.  
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Appendix A  -  Förfrågor 

 

a.1 Vilken åldersgrupp tillhör du?  

50+ 35-50 18-35 

 

a.2 Kön?  

Man Kvinna  

 

a.3 Är du utbildad inom eller alternativt har stor eget intresse och kunskap av/om IT? 

Ja  Nej 

 

a.4 Tycker du att säkerhetskopiering är viktigt?  

Ja Nej  

 

a.4.1 Varför? 

    

a.5 Säkerhetskopierar du idag filer som är viktiga för dig? I så fall hur? 
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Appendix B  -  Molntjänstfrågor 

 

[Ställdes för varje genomförd tjänst] 

b.1 Hur uppfattade du presentationen på hemsidan? Bra/Mindre bra skala 

     

b.1.a Visuell tydlighet    

b.1.b Förståelse av text     

b.1.c Tydlighet i hur installation går till (främst hur den startas)  

  

b.2 Övriga iakttagelser    

    

b.3 Hur uppfattade du installationsförloppet? Bra/Mindre bra skala 

     

b.3.a Visuell tydlighet    

b.3.b Förståelse av text     

b.3.c Tydlighet i vad som du förväntas göra för lyckad installation   

b.3.d Tydlighet i hur tjänsten används efteråt    

 

b.4 Övriga iakttagelser:  

   

Observation Molntjänst [OBS kommentarer ifrån försöksledaren]:  

    

[Ställdes efter uppgiften blev färdig] 

b.7 Din favorit och Varför?    

OneDrive    

Google drive      

       

b.8 Skulle du tänka dig börja använda dig av molnsäkerhetskopiering nu, i så fall varför? 
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[Ställdes över e-post ca 1 månad efter sista intervju]  

Hej  

Hoppas att ni skulle kunna svara på följande frågor. Svara ärligt:   

c.1 Har du använt molntjänsten efter att du konfigurerade och laddade upp dina första filer?

    

c.2 Kommer du att fortsätta att använda molntjänsten? 

 

 

 

 



Appendix C  -  Hemsidor 

https://onedrive.live.com/about/sv-se/  

http://www.google.com/intl/sv/drive/index.html 
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Appendix D  -  Alla observationer och svar  

 

Svar försöksperson 1  Tid för genomförande 40m 

a.1 Vilken åldersgrupp tillhör du? 35-50  

a.2 Kön? Man   

a.3 Är du utbildad inom eller alternativt har stor eget intresse och kunskap av/om IT? 

 Nej 

a.4 Tycker du att säkerhetskopiering är viktigt? Nej  

a.4.1 Varför? Har inte blivit av med något som är verkligen viktigt. Onödigt och komplicerat. 

Något mer för företag.   

a.5 Säkerhetskopierar du idag filer som är viktiga för dig? I så fall hur? Nej

   

[Ställdes för varje genomförd tjänst] OneDrive 

b.1 Hur uppfattade du presentationen på hemsidan?   

b.1.a bra b.1.b bra b.1.c bra    

b.2 Övriga iakttagelser 

Fin hemsida kanske något för flashig.    

  

b.3 Hur uppfattade du installationsförloppet?    

b.3.a bra  b.3.b bra b.3.c bra b.3.d bra   

b.4 Övriga iakttagelser: Inget     

Observation OneDrive [OBS kommentarer ifrån försöksledaren]  

Laddar först ner skrivbordsprogrammet något osäker på operativsystemet men löser det 

själv. Löser installationen utan problem. Ett Poppuppfönster tillkommer 

kortvarigt (ca 9s men börjar tyna bort tidigare) vid aktivitetsfältet. Fönstret verkar inte 

uppfattats av försökspersonen.  

Skapar en fil i synkmappen (samma mapp som automatiskt öppnas vid avslutad installation). 

Vet inte sedan hur han ska gå tillväga och försöker få försöksledaren att berätta. Får istället 

uppmuntran att han kan lösa detta. När det inte verkar hjälpa frågas vad han tror menas med 

molnet. Han kopplar molnet till internet, webbläsare och öppnar upp hemsidan igen. Hittar 

där att det går att logga in vilket han gör och hittar den uppladdade filen.  
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[Ställdes för varje genomförd tjänst] Google Drive 

b.1 Hur uppfattade du presentationen på hemsidan?   

b.1.a bra b.1.b bra b.1.c bra    

b.2 Övriga iakttagelser 

Känns öppnare än den andra hemsidan. Kanske för att den är ljusare[Mycket vit bakgrund 

jämfört med den svarta på OneDrive].    

   

b.3 Hur uppfattade du installationsförloppet?    

b.3.a bra  b.3.b bra  b.3.c bra  b.3.d bra     

b.4 Övriga iakttagelser: 

Smart med ikonen vid klockan[Aktivitetsfältet].    

Observation Google Drive [OBS kommentarer ifrån försöksledaren]

  

Valde att trycka på ”Öppna Google Drive” på hemsidan och därifrån logga in till 

internetgränssnittet. Efter letande men utan hjälp hittades skrivbordsprogrammet där. 

Skapar en fil i synkmappen och därefter använder Aktivitetsfältsikonen för att öppna 

internetgränssnittet utan problem.    

   

[Ställdes efter uppgiften blev färdig] 

b.7 Din favorit och Varför?      

Google drive Har mest fri GB.    

       

b.8 Skulle du tänka dig börja använda dig av molnsäkerhetskopiering nu, i så fall varför? Ja, 

enkelt sköter sig själv. 

   

[Ställdes över e-post ca 1 månad efter sista intervju]   

c.1 Har du använt molntjänsten efter att du konfigurerade och laddade upp dina första filer? 

Ja     

c.2 Kommer du att fortsätta att använda molntjänsten? Ja  
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Svar försöksperson 2  Tid för genomförande 30m 

a.1 Vilken åldersgrupp tillhör du? 35-50  

a.2 Kön? Man  

a.3 Är du utbildad inom eller alternativt har stor eget intresse och kunskap av/om IT? 

 Nej 

a.4 Tycker du att säkerhetskopiering är viktigt? Ja   

a.4.1 Varför? Tagna bilder och filmsnuttar ifrån telefon. Bra om något skulle 

hända.  

a.5 Säkerhetskopierar du idag filer som är viktiga för dig? I så fall hur?  

Räknas att vissa bilder finns både på telefonen och datorn? Annars inte   

 

 [Ställdes för varje genomförd tjänst] OneDrive 

b.1 Hur uppfattade du presentationen på hemsidan?   

b.1.a mindre bra b.1.b bra b.1.c bra    

b.2 Övriga iakttagelser  

”Små komplicerat att hitta[Navigera på sidan]”. Osäker om man först ska logga in eller först 

ladda ner programmet.  

    

b.3 Hur uppfattade du installationsförloppet?    

b.3.a bra b.3.b bra  b.3.c bra b.3.d bra    

b.4 Övriga iakttagelser: Inget    

Observation OneDrive [OBS kommentarer ifrån försöksledaren]  

Laddar först ner skrivbordsprogrammet. Genomför installationen utan problem.  

Hittar den öppna synkmappen men vet inte hur han skapar en fil (kommer dock på det efter 

ca 5m av tryckande). Har problem att hitta molnet, använder först utforskaren för att där 

igenom på nytt öppna synkmappen. Påminner honom att han tidigare var osäker om han 

först skulle logga in på hemsidan. Han går därefter tillbaka till webbläsaren, loggar in på 

hemsidan och hittar filen i molnet. 
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[Ställdes för varje genomförd tjänst] Google Drive 

b.1 Hur uppfattade du presentationen på hemsidan?   

b.1.a mindre bra b.1.b bra b.1.c bra    

b.2 Övriga iakttagelser 

Enklare att se än förra ändå inte helt bra.     

   

b.3 Hur uppfattade du installationsförloppet?    

b.3.a bra  b.3.b bra b.3.c bra b.3.d bra    

b.4 Övriga iakttagelser: Inget    

Observation Google Drive [OBS kommentarer ifrån försöksledaren]

  

Valde att trycka på ”Öppna Google Drive” på hemsidan och därifrån logga in till 

internetgränssnittet. Hittar där nedladdningen av skrivbordsprogrammet utan problem.  

Skapar en fil i synkmappen. Går sedan till webbläsaren och hittar filen där i molnet. Inga 

problem.     

[Ställdes efter uppgiften blev färdig] 

b.7 Din favorit och Varför?      

Google drive använder redan gmail.    

       

b.8 Skulle du tänka dig börja använda dig av molnsäkerhetskopiering nu, i så fall varför? Ja, 

sköter sig själv och enkelt bara lägg filerna i den där mappen. 

   

[Ställdes över e-post ca 1 månad efter sista intervju]   

c.1 Har du använt molntjänsten efter att du konfigurerade och laddade upp dina första filer? 

Ja, några nya bilder    

c.2 Kommer du att fortsätta att använda molntjänsten? ja 

 

 

 

 



 

 5 

Svar försöksperson 3  Tid för genomförande 45m 

a.1 Vilken åldersgrupp tillhör du? 50+  

a.2 Kön? Kvinna  

a.3 Är du utbildad inom eller alternativt har stor eget intresse och kunskap av/om IT?Ja 

 Nej 

a.4 Tycker du att säkerhetskopiering är viktigt? Ja  

a.4.1 Varför? Har många familjebilder på sin dator, orolig om datorn skulle gå i sönder. 

   

a.5 Säkerhetskopierar du idag filer som är viktiga för dig? I så fall hur? Nej, vet inte hur.

    

[Ställdes för varje genomförd tjänst] OneDrive 

b.1 Hur uppfattade du presentationen på hemsidan?   

b.1.a mindre bra b.1.b bra b.1.c bra    

b.2 Övriga iakttagelser 

Väldigt fräck och vackert men svårt att se var jag ska trycka[menar framsidan]. 

     

b.3 Hur uppfattade du installationsförloppet?    

b.3.a bra b.3.b bra b.3.c bra b.3.d mindre bra  

  

b.4 Övriga iakttagelser: 

Kunde varit lite information om vad som kan göras efter jag lagt mina filer i den mappen i 

utforskaren.    

Observation OneDrive [OBS kommentarer ifrån försöksledaren]  

Laddar ner skrivbordsprogrammet men behöver hjälp med att ta redo på vilket 

operativsystem som hon har. Genomför sedan installationen utan problem 

  

Skapar en fil i synk-mappen men förstår inte innebörden molnet (försöker upprepade gånger 

att nå molnet genom utforskaren) behöver bli tillsagd att webbläsaren behöver användas. Väl 

där så hittar hon själv var hon kan logga in och hittar i internetgränssnittet den skapta filen. 
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[Ställdes för varje genomförd tjänst] Google Drive 

b.1 Hur uppfattade du presentationen på hemsidan?   

b.1.a bra b.1.b bra  b.1.c bra    

b.2 Övriga iakttagelser 

Enklare än förra men ibland svårt att se vad som går att trycka på[Syftar på sidan ”Använda 

Drive” och knapparna för att bläddra bland informationen på sidan]. 

   

b.3 Hur uppfattade du installationsförloppet?    

b.3.a bra  b.3.b bra  b.3.c bra b.3.d bra    

b.4 Övriga iakttagelser: 

Inget    

Observation Google Drive [OBS kommentarer ifrån försöksledaren]

  

Valde att direkt ladda ner skrivbordsprogrammet ifrån sidan ”Hämta”. 

Skapar en fil i synkmappen. Använder Aktivitetsfältsikonen för att nå internetgränssnittet 

och hittar där filen. Inga problem.   

[Ställdes efter uppgiften blev färdig] 

b.7 Din favorit och Varför?    

OneDrive gillar dennas internetgränssnitt bättre [Utseende] än Google Drive.  

       

b.8 Skulle du tänka dig börja använda dig av molnsäkerhetskopiering nu, i så fall varför? Ja.  

Enkelt bara  att lägga filerna du vill spara i den mappen och klart.   

 

[Ställdes över e-post ca 1 månad efter sista intervju]   

c.1 Har du använt molntjänsten efter att du konfigurerade och laddade upp dina första filer? 

Ja en gång.    

c.2 Kommer du att fortsätta att använda molntjänsten? Ja  
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Svar försöksperson 4  Tid för genomförande 30m 

a.1 Vilken åldersgrupp tillhör du? 35-50  

a.2 Kön? Kvinna  

a.3 Är du utbildad inom eller alternativt har stor eget intresse och kunskap av/om IT? 

 Nej 

a.4 Tycker du att säkerhetskopiering är viktigt? Ja  

a.4.1 Varför? Om datorn skulle gå sönder, virus, kan ta bort saker av misstag. Mycket arbeten 

och minnen kan försvinna.   

a.5 Säkerhetskopierar du idag filer som är viktiga för dig? I så fall hur? Min jobbdator har 

något, vet eftersom tog av misstag bort ett dokument en gång men det kunde dem återställa 

(skickade på epost till henne). Men har inget på den privata datorn. 

    

[Ställdes för varje genomförd tjänst] OneDrive 

b.1 Hur uppfattade du presentationen på hemsidan?   

b.1.a bra  b.1.b bra  b.1.c bra    

b.2 Övriga iakttagelser 

Ser snyggt och professionellt ut.    

   

b.3 Hur uppfattade du installationsförloppet?    

b.3.a bra b.3.b bra b.3.c bra b.3.d bra    

b.4 Övriga iakttagelser: 

Enkelt och elegant.    

Observation OneDrive [OBS kommentarer ifrån försöksledaren]  

Laddar först ner skrivbordsprogrammet och installerar programmet utan problem.

  

Skapar en fil i synkmappen. Osäker på vad som ska göras därefter men efter att fått uppgiften 

upprepad går hon själv tillbaka till hemsidan. Väl där behövdes uppmuntrande ord för att 

undvika att hon skulle ge upp. Efter en tid väljer hon att logga in och hittar filen. 
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[Ställdes för varje genomförd tjänst] Google Drive 

b.1 Hur uppfattade du presentationen på hemsidan?   

b.1.a bra b.1.b bra b.1.c bra    

b.2 Övriga iakttagelser Inget    

 

b.3 Hur uppfattade du installationsförloppet?    

b.3.a bra b.3.b bra  b.3.c bra b.3.d bra    

b.4 Övriga iakttagelser: 

Inte lika välgjort utseende mässigt som  förra.   

Observation Google Drive [OBS kommentarer ifrån försöksledaren]

  

Laddar först ner skrivbordsprogrammet och installerar programmet utan problem.

  

Skapade en fil i synkmappen. Använde aktivitetsfältet för att öppna internetgränssnittet. Inga 

problem.       

[Ställdes efter uppgiften blev färdig] 

b.7 Din favorit och Varför?    

OneDrive, gillar hur professionellt utformat den är dessutom är det från Microsoft och jag 

använder redan Windows och office så kanske bättre att allt kommer ifrån samma tillverkare.

      

     

b.8 Skulle du tänka dig börja använda dig av molnsäkerhetskopiering nu, i så fall varför? Ja, 

säkerhet för filerna. Behöver inte göra någonting efter att jag lagt filerna i synkmappen. 

   

[Ställdes över e-post ca 1 månad efter sista intervju]   

c.1 Har du använt molntjänsten efter att du konfigurerade och laddade upp dina första filer? 

Nej    

c.2 Kommer du att fortsätta att använda molntjänsten? Ja  
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Svar försöksperson 5  för genomförande 20m 

a.1 Vilken åldersgrupp tillhör du? 18-35 

a.2 Kön? Man   

a.3 Är du utbildad inom eller alternativt har stor eget intresse och kunskap av/om IT? 

 Nej 

a.4 Tycker du att säkerhetskopiering är viktigt? Ja   

a.4.1 Varför? Om laptopen skulle gå i sönder försvinner allt i den.   

a.5 Säkerhetskopierar du idag filer som är viktiga för dig? I så fall hur? Har en usb-sticka som 

jag har grejor på. Skolgrejor och bilder ifrån telefonen. Min telefon för över bilder 

automatiskt till min laptop. 

    

[Ställdes för varje genomförd tjänst] OneDrive 

b.1 Hur uppfattade du presentationen på hemsidan?   

b.1.a bra b.1.b bra b.1.c bra    

b.2 Övriga iakttagelser 

inga     

   

b.3 Hur uppfattade du installationsförloppet?    

b.3.a bra b.3.b bra b.3.c bra b.3.d bra    

b.4 Övriga iakttagelser: 

Knappt några alternativ så svårt att göra fel.    

 

Observation OneDrive [OBS kommentarer ifrån försöksledaren]  

Loggar in först på internetgränssnittet, laddar sedan därifrån ner skrivbordsprogrammet. 

Genomför installationen utan problem.  

Skapar en fil i synkmappen. Går sedan direkt till webbläsaren som fortfarande har fönstret 

öppet med internetgränssnittet och hittar den uppladdade filen.  
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[Ställdes för varje genomförd tjänst] Google Drive 

b.1 Hur uppfattade du presentationen på hemsidan?   

b.1.a bra b.1.b bra b.1.c bra    

b.2 Övriga iakttagelser 

Tycker att hemsidan är ”renare” än förre men inte nödvändigtvis bättre. 

     

b.3 Hur uppfattade du installationsförloppet?    

b.3.a bra b.3.b bra b.3.c bra b.3.d bra    

b.4 Övriga iakttagelser: 

Inga    

Observation Google Drive [OBS kommentarer ifrån försöksledaren]

  

Valde att trycka på ”Öppna Google Drive” på hemsidan och därifrån logga in till 

internetgränssnittet. Hittar där nedladdningen av skrivbordsprogrammet utan problem.  

Skapar en fil i synkmappen. Går sedan direkt till webbläsaren som fortfarande har fönstret 

öppet med internetgränssnittet och hittar den uppladdade filen.  

    

[Ställdes efter uppgiften blev färdig] 

b.7 Din favorit och Varför?     

  

Google drive använder redan gmail.     

       

b.8 Skulle du tänka dig börja använda dig av molnsäkerhetskopiering nu, i så fall varför? Ja 

enkelt behöver inte komma ihåg att kopiera filer efter man lagt de i synkmappen. 

   

[Ställdes över e-post ca 1 månad efter sista intervju]   

c.1 Har du använt molntjänsten efter att du konfigurerade och laddade upp dina första filer? 

Nej    

c.2 Kommer du att fortsätta att använda molntjänsten? ja 

 

 

 


