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Abstrakt 
Molntjänster är ett sätt att erbjuda bl.a. mjukvaror, lagring och IT-infrastruktur till kunder. I 

detta arbete är traditionella IT-lösningar system som drivs och underhålls på plats hos 

företagen. Molntjänster och traditionella IT-lösningar skiljer exempelvis på punkterna 

placering av hårdvara, resursfördelning, skalbarhet, tillgänglighet och vem som tillhandahåller 

tjänsten. Molntjänster öppnar nya möjligheter genom ökad tillgänglighet, ökad skalbarhet, 

förflyttat ansvar från användaren. Samtidigt som det kan uppstå problem som inte finns med 

traditionella IT-lösningar som att användaren t.ex. blir låst till en leverantör av molntjänster, 

säkerhetsproblem som skiljer sig från traditionella IT-lösningar samt förtroendet mellan kund 

och molntjänstleverantör. 

 Dessa styrkor och svagheter tillsammans med andra aspekter inom molntjänster tas upp i det 

här arbetet genom att en frågeställning i intervjuform utförs för att undersöka svenska företags 

motivation till att använda molntjänster. Frågorna handlar om de två huvudaspekterna 

molntjänster och traditionella IT-lösningar samt de tre sekundära aspekterna fördelar med 

molntjänster, nackdelar med molntjänster samt arbete tillsammans med en utomstående 

organisation.  Frågeställningen samlar därefter in data angående hur dessa påverkar svenska 

företags vilja till att använda molntjänster eller inte. För att undersöka detta är intervjuerna 

utformade med en frågeställning skapad tillsammans med Temporal Motivation Theory för att 

göra det möjligt att bedöma deras motivation molntjänster, aspekter inom molntjänster och 

traditionella IT-lösningar. De får också motivera sina svar till hur de besvarade frågorna för 

att få ett mer djupgående svar.  

Resultatet visar att de svenska företagen ser aspekterna fördelar med molntjänster och att 

arbeta med en utomstående organisation som det som har störst positiv motivation till 

användandet av molntjänster.  Resultaten visar också att det som ger mest negativ motivation 

till att användandet av molntjänster är traditionella IT-lösningar.  

Nyckelord: Molntjänster, Traditionella IT-lösningar, Svenska företag  
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1 Summary 
This work considers the opinions that Swedish companies have on cloud computing and why 

they are motivated to use it or not. These questions are answered by using two types of 

methods, the first one is a literature analysis that is used to get a better overview of the area of 

cloud computing. This knowledge is then used to create the interview part. The interviews are 

conducted with seven Swedish companies where they have to make a decision about their 

motivation concerning five aspects in cloud computing and motivate their answers. The 

results from these interviews are thereafter used to answer the questions mentioned above.   

This work has the aim of describing what Swedish companies wants from cloud computing 

and what problems that keep them from switching from traditional computing. The results and 

conclusions from this work are useful for both cloud providers and Swedish companies. All 

types of cloud providers can use this work to get a better understanding what the Swedish 

companies want in cloud computing to make their service as good as possible and get as many 

customers as they can. The customers can make use of this because the cloud providers 

hopefully will make their services more useful for the customers because of this work. 

The background for this work is used to define what cloud computing really is and explain 

other underlying concepts that are needed for understanding the problems presented in this 

study. The things that are explained in the background are the pro’s and con’s of cloud 

computing, traditional IT-solutions, SLA(service level agreement) and the relationship 

between a cloud computing services provider and a customer. 

The background is used to create the aspects that are part of the interview. Five aspects are 

used to answer the Swedish customers motivation to cloud computing. These aspects are 

cloud computing, traditional IT-solutions, disadvantages with cloud computing, advantages 

with cloud computing and working with an organization that has control over the companies 

systems. The Swedish companies then answer questions about if they think that they can 

expect them self to be able to work with every aspect on a daily basis, if they see any value in 

the aspects, if they will lose or gain time with the aspects and when they think the reward with 

an aspect will occur.  

A part of the conclusion of this work is that the cloud providers need to adapt to the needs that 

the Swedish customers have if they want to have them as customers. The opinion about cloud 

computing is divided among the different Swedish companies some are very positive and 

some are very negative. When it comes to traditional IT-solutions the Swedish companies 

have more similar opinions and almost every company are positive. The aspects that have the 

least positive motivation towards cloud computing are the disadvantages with cloud 

computing and traditional IT-solutions.  Cloud providers need to take into consideration 

existing traditional IT-solutions to minimize the disadvantages and maximize advantages with 

cloud computing to get more customers. For an example this could be done by give the 

customer more control over the systems, educate the customers and market cloud computing 

in a way that does not scare away the customers that are uncertain about cloud computing.  
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2 Introduktion 
Det här arbetet handlar om de behov, krav och önskemål som svenska företag har till 

molntjänster. För att få förståelse för vad svenska företag vill ha, har intervjuer utförts med 

svenska företag angående deras vilja till att använda molntjänster genom att bedöma deras 

motivation. Detta arbete berör endast svenska företag eller företag som befinner sig i Sverige. 

Då detta arbete inriktar sig på denna marknad och population. För att få en mer lättläst 

summering av arbetet se bilaga O – populärvetenskaplig summering.  

Syftet med detta arbete är att lyfta den problematik som svenska företag ser med molntjänster 

som kan göra att de drar sig från att byta från de traditionella IT-lösningarna.  Det kan t.ex. 

vara problem med säkerhet eller att det saknas förtroende mellan företagen och de som 

tillhandahåller molntjänsten. Det är också ett problem att företag tappar kontrollen över sina 

filer, alltså att de inte vet vart filerna finns fysiskt och vilka som har tillgång till filerna. Det är 

också som ett problem att det finns möjlighet att filerna blir otillgängliga för de svenska 

företagen.  Det kan också uppstå problem för vissa svenska företag när det gäller lagar och 

användning av molntjänster. Detta beror på att det t.ex. kan finnas krav på att data inte lämnar 

landet, det kan dock vara svårt att avgör vart data finns i vissa typer av molntjänster (Pearson, 

2012, S.15-17).  Syftet med arbetet är alltså att hitta vad svenska företagen ser som orsakerna 

till dessa problem och ge förslag på lösningar till vad svenska företag vill ha inom 

molntjänster för att göra tjänsterna mer tillgängliga för svenska företag samtidigt som det ger 

större chans för de som tillhandahåller molntjänster att få mer kunder. 

Arbetet är framförallt skrivet för de som tillhandahåller molntjänster för att göra de möjligt 

för dem att anpassa sina tjänster mot kundernas behov och på så vis göra båda parterna nöjda. 

Förhoppningen är att arbetet ska ge klarhet i vad svenska företag är nöjda med vid 

användandet av molntjänster i nuläget och vad som kan förbättras.  Det kan t.ex. handla om 

att vissa tjänster kan skräddarsys för vissa ändamål där molntjänster i nuläget inte når fram. 

Detta arbete kan förhoppningsvis främja den svenska marknaden för molntjänster.  

3 Bakgrund 
För att kunna förstå problematiken som kan finnas för svenska företag att gå över till 

molntjänster så måste molntjänster och dess bakgrund förklaras. Detta görs genom att 

beskriva de skillnader som finns mellan vanlig traditionella IT-system som svenska företag 

själv tillhandahåller och molntjänster. Det berör också de för och nackdelar som finns med 

molntjänster jämfört med vanliga tjänster. Det tar också upp förhållandet mellan kund och den 

som tillhandahåller molntjänsten samt SLA(Service Level Agreement).  

3.1 Definition av molntjänster 

Molntjänster definieras genom ett flertal olika egenskaper som är unika just för molntjänster. 

Molntjänster gör det möjligt att få tillgång till nätverk, filer, mjukvara, plattformar eller 

tjänster från alla platser som har tillgång till internet och någon typ av hårdvara t.ex. telefon, 

dator eller en tunnklient som kan hantera molntjänsterna. Det som också är unikt för 

molntjänster är att de på ett effektivt sätt kan fördela resurser(Mell & Grance, 2011, S.1).  
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Det finns fem egenskaper som är specifikt utmärkande för molntjänster och de är on-demand 

self-service som innebär att en kund/användare kan begära resurser och tillgå dessa väldigt 

fort, detta kan vara resurser så som nätverkslagring eller tjänster. Den andra egenskapen är 

broad network access och innebär att det går att tillgå dessa resurser genom ett vanligt 

nätverk t.ex. med hjälp av en dator, tunnklient eller mobiltelefon. Resource pooling innebär 

att de som tillhandahåller tjänsten delar resurserna mellan flera olika användare/kunder 

dynamiskt för att kunna utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Detta gör att det ibland 

kan vara svårt för kunden/användaren att veta vart deras data/tjänster finns rent fysiskt. Rapid 

elasticity vilket innebär att resurser kan ökas eller minska vid behov, vilket gör molntjänster 

lätta att anpassa till de behov som kunden/användaren har just för stunden. Measured service 

är att molntjänsten på ett självgående sätt styr hur mycket resurser som allokeras av 

kunder/användare. Detta görs genom att användandet övervakas, kontrolleras och rapporteras 

vilket skapar ett bra system för både kund/användare och de som tillhandahåller 

molntjänsten(Mell & Grance, 2011, S.1). 

Det finns tre olika typer av tjänster som kan tillhandahållas inom molntjänster, dessa tre är 

software as a Service(SaaS) som är när kunde kan nå en applikation/mjukvara genom t.ex. 

webbläsaren. Det finns också Platform as a service (PaaS) som kan ses som en plattform av 

mjukvaror för ett specifikt ändamål t.ex. programmering. Där molntjänsten tillhandahåller alla 

de verktyg i plattformen som är nödvändiga för att utföra uppgiften. PaaS tillåter dock inte 

kunden själv styra över t.ex. vilket operativsystem som ska användas på maskinerna där 

plattformen finns tillgänglig. Den sista av de tre typerna av tjänster är Infrastructure as a 

Service (IaaS) som är en hel infrastruktur som användaren/kunden använder där de har 

möjlighet att själva installera egna virtuella maskiner med olika operativsystem och 

mjukvaror. Detta är mer likt om de skulle ha en egen IT-miljö(Mell & Grance, 2011, S.1-2).  

Det finns fyra olika sätt att tillhandahålla molntjänster. Den första är private cloud där 

tjänsten tillhandahålls av t.ex. ett företag och att det endast är de som jobbar på företaget som 

har tillgång till molnet. Den andra är community cloud där tjänsten tillhandahålls av en eller 

flera aktörer och är tillgänglig för flera aktörer med samma ändamål. Detta kan vara 

nödvändigt t.ex. vid samarbeten mellan två företag. Den tredje typen är public cloud och är 

tillgänglig för allmänheten. En sådan tjänst kan tillhandahållas av flera olika typer av 

företag/organisationer. Den sista typen är hybrid cloud vilket är en kombination av de tre 

tidigare nämnda typerna(Mell & Grance, 2011, S.3). 

3.1.1 Fördelar med molntjänster 

Enligt Pathan & Mohammed (2015, S.81) finns det fem huvudsakliga fördelar med 

molntjänster jämfört med traditionella tjänster. Dessa är en minskad kostnad genom att de 

som använder tjänsten slipper att köpa in mjukvara eller hårdvara. De kan istället köpa in 

tjänster när de behöver de och slipper de stora utgifterna för t.ex. inköp av hårdvara.  

Molntjänster är mycket mer skalbara än vad traditionell datoranvändning(Pathan & 

Mohammed, 2015, S.81). Det går alltså att anpassa användandet av tjänster utefter när de 

behövs och vilken prestanda som behövs oavsett vilken hårdvara som används av användaren. 
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Ansvaret för kunden/användaren att tillhandahålla mjukvaror och hårdvara och även att 

administrera dessa elimineras(Pathan & Mohammed, 2015, S.81-82). Detta görs istället av de 

som tillhandahåller tjänsten och kunden/användaren kan fokusera på att arbeta.  

Det går att använda ett flertal olika enheter för att utföra det arbetet som utan molntjänster 

hade krävt en specifik enhet. Detta behandlas inom begreppet MCC (Mobile cloud 

computing) och handlar om att göra det möjligt att använda smarta mobiltelefoner, datorer 

eller bärbara datorer för att göra samma uppgift oberoende av vart kunden/användaren 

befinner sig eller vilken enhet som används(Pathan & Mohammed, 2015, S.82).  

Det är också en större möjlighet för de som tillhandahåller molntjänsten att placera 

infrastrukturen där det finns behov för att kunna garantera hastighet för 

kunden/användaren(Pathan & Mohammed, 2015, S.82). 

3.1.2 Nackdelar med molntjänster 

Enligt Sahandi, Alkhalil & Opara-Martins (2012, S.190) så är vendor-lock-in, säkerhet och 

förtroende de tre stora problemen med molntjänster. Vendor-lock-in innebär att 

användaren/kunden blir låst till just en molntjänst och då blir drabbad om den är nere eller om 

de ska migrera sina filer/tjänster. Säkerhetsriskerna har samma brister som vanlig IT-system 

plus egna problem som är unika just för molntjänster. Ett problem som t.ex. är unikt för 

molntjänster är att det går ofta går att nå alla filer från en webbläsare vilket kan ses som en 

fördel vid arbete men en brist ur säkerhetssynpunkt.  

3.2 Traditionell tillhandahållande av tjänster 

För att få förståelse varför svenska företag väljer att fortsätta använda traditionella IT-system 

måste de förklaras för och förstås av läsaren. Traditionella IT-system skiljer sig från 

molnlösningar på sättet de hanteras och används. Data lagras och hanteras på en individuell 

dator. Svenska företag vet vid användandet av traditionella IT-lösningar vart data befinner sig 

fysiskt och använder en förbestämd resurspool som inte är flexibel på samma sätt(Jeong & 

Park, 2012, S.370). 

Det ses som en trygghet att själva tillhandahålla tjänsten för att få full kontroll över den, för 

att undgå problem med att inte få tillgång till filer och tjänster på grund av att en molntjänst är 

otillgänglig och att de som ska använda den då inte kan avhjälpa problemet på egen 

hand(Armbrust et al., 2010, S.54). 

De finns också en problematik i att bli låst till en viss typ av system och tjänster som ett 

företag som erbjuder molntjänster tillhandahåller och på så vis bli fast i deras system. Detta 

kan bli problematiskt för kunden då detta behov eller pris ändras. Detta problem finns inte i 

med traditionella IT-lösningar då kontrollen över systemet ligger hos de som tillhandahåller 

det(Armbrust et al., 2010, S.54-55). 

Säkerheten är också en sak som nämndes som en nackdel med molntjänster under rubrik 

3.1.2. Säkerheten mellan traditionella IT-system och molntjänster är att vid traditionella IT-

system så är det endast en part som är delaktig i att se till att systemet är säkert medans 

molntjänster består av tre parter, dessa är de som användare, de som tillhandahåller 
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molntjänsten och även en möjlig tredje part som levererar osäker mjukvara eller 

konfiguration(Armbrust et al., 2010, S.54-55).  

3.3 Förhållande mellan kund och de som tillhandahåller 
tjänsten 

Det kan vara svårt för användare att lita på de som tillhandahåller en molntjänst, det kan göra 

att det t.ex. skapas en ovilja använda deras tjänst för att lagra filer. En av de två största 

bristerna anses vara avsaknaden av förtroende för de som tillhandahåller molntjänsten 

angående problemet att filer t.ex. skulle delas ut till andra än de som ska ha tillgång till 

filerna. Den andra bristen anses vara att någon skulle attackera de som tillhandahåller 

molntjänsten och på så vis göra att icke tillåtna användare får tillgång till filerna eller att 

filerna försvinner. Ytterligare ett problem är att kunden själv inte kan styra över det 

bakomliggandesystemet och känner därmed att de tappar kontrollen(Pathan & Mohammed, 

2015, S.85-86).  

För att skapa ett så starkt förtroende som möjligt så finns det tre punkter att efterfölja. Den 

första punkten är att ha bra service och behandla kunden väl. En bra tummregel till detta är att 

behandla kunden som en själv hade velat bli behandlad som kund. Den andra delen är att de 

som tillhandahåller tjänsten ska ha ett likvärdigt, trovärdigt och konstant bemötande där 

kunden alltid blir bemött på samma sätt även om det är inom kontakt med personal eller 

användandet av tjänsten. För mycket förändringar och olika svar på samma frågor kan skapa 

problem i förtroendet. Det är också viktigt med transparens från de som tillhandahåller 

tjänsten. Detta genom att t.ex. vara ärliga när problem uppstår, och vara tydliga i de 

kontrakt/avtal som tecknas mellan kunden och de som tillhandahåller molntjänsten(Pathan & 

Mohammed, 2015, S.91).   

3.4 Service level agreement  

Service level agreement(SLA) är ett begrepp som används för att specificera det avtal som 

finns mellan en kund/användare och de som tillhandahåller en tjänst. Detta berör flera saker 

som uptime, prestanda, betalning och regler som kan bestämmas mellan dessa två parter. 

Detta är ett viktigt dokument för att göra det tydligt vilka skyldigheter som finns för de båda 

parterna och vilka konsekvenser som finns om det inte efterföljs(Labidi, Mtibaa & Gargouri, 

2014, S.195). 

Det finns sex punkter som ett korrekt skapat SLA-dokument ska hjälpa till att lösa. Dessa sex 

är till för att förenkla komplexa problem som kan uppstå vid ett sådant samarbete som kan 

finnas mellan kund/användare och de som tillhandahåller molntjänsten. I och med att det 

skapas ett sådant dokument kan konflikter reduceras då det finns nedtecknat vad som är 

bestämt om en specifik händelse inträffar. SLA-dokumentet har också till uppgift att 

identifiera, definiera och tydligöra de behov som kunden har. Detta gör så att orealistiska 

förväntningar kan minimeras så att problem inte uppstår. Helheten av överenskommelsen 

skapar förståelse mellan de två parterna(Durao et al., 2014, S.1326).  
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3.5 Relaterad forskning 

Det finns forskning inom området molntjänster. Under litteraturstudien till detta arbetet 

hittades inget arbete som besvarar det frågeställningen som detta arbete lyfter, vilket är vad 

svenska företag anser vara det största problemet alternativt fördelen med att byta till 

molntjänster. Det finns t.ex. ett flertal arbeten som handlar om säkerhet och förtroende. Ett 

sådant arbete är “Privacy, Security and Trust in Cloud Computing. Computer 

Communications and Networks” som förklarar de tre stora problemen: privatliv, säkerhet och 

förtroende inom molntjänster. De förklarar också vad som är fördelarna med molntjänster. De 

kommer fram till är att det finns problem gällande de tre områdena och att det kan utgöra 

svårigheter för användarna (Pearson, 2012, S.3-42). Det som skiljer sig i detta arbete är att det 

är ett mer nischat arbete som är inriktat mot svenska företag och vad som påverkar dem att 

använda eller inte använda molntjänster. Den öppna intervjuform som användas gör det 

möjligt för svenska företag att lyfta fram andra faktorer som påverkar deras val angående 

molntjänster vilket gör det möjligt att upptäcka brister och problem som tidigare inte 

påpekats.  

Arbetet “Building Customer Trust in Cloud Computing with an ICT-Enabled Global 

Regulatory Body. Wireless Pers Commun” behandlar problemet med förtroende inom 

molntjänster och vill lösa det genom att skapa en globalt standardiserad myndighet som har 

som uppgift att försäkra kunder att en molntjänst är bra och pålitlig om den är godkänd av 

myndigheten(Pathan & Mohammed, 2015, S.77-99). Denna forskning ger förslag på en typ av 

lösning till ett av de problemen som kan finnas med molntjänster. Det är dock samma sak här 

att detta arbete ska undersöka vad kunden anser vara det största problemet eller fördelen med 

att byta till molntjänster. 

Arbetet “A systematic review on cloud computing. J Supercomput.” har till uppgift att 

besvara ett flertal frågor angående molntjänster genom att utföra en väldigt genomgående 

litteraturstudie. Det har forskningsfrågor som denna ska besvaras 

” RQ1. Which challenges were identified with regard to economic problems? 

This aims at identifying factors that influence the adoption of Cloud Computingand Grid 

Computing, as well as the challenges faced by Service Providers (CloudProviders) and 

Customers.” (Durao et al., 2014, S.1321-1346). Detta arbetes forskningsfrågor liknar de 

forskningsfrågor som skall besvaras i detta arbete. Den största skillnaden är att detta arbete 

besvarar dessa frågor med hjälp av svaren från de intervjuer som utförs och inte en 

litteraturstudie. I detta arbete så används litteraturstudien endast för att skapa en bakgrund och 

problemformulering.  

Arbetet som heter “SME’s Perception of Cloud Computing: Potential and Security” har flera 

likheter med det arbete som görs i denna studie. Det som undersöks i detta arbete är vad som 

gör att små till medelstora företag i Storbritannien har ett intresse eller saknar ett intresse för 

molntjänster. Detta arbete görs genom en enkätundersökning som innefattar 169 små till 

medelstora företag(Sahandi, Alkhalil & Opara-Martins, 2012). Syftet och de frågor som ska 

besvaras är lika varandra mellan dessa två arbeten, det som skiljer sig är vilka avgränsningar 

som undersöks då det är små till medelstora företag i Storbritannien medans detta arbete berör 

små, medel och stora företag i Sverige. Utförandet skiljer sig också då de ena arbetet utför en 
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enkätundersökning mot 169 brittiska företag medans detta arbete utför djupgående intervjuer 

mot 7 svenska företag. 

Alla dessa arbeten har likheter med detta arbete och används framförallt för att bygga den 

vetenskapliga grund som bakgrunden utgör till detta arbete.  

4 Problemformulering  
Syftet med detta arbete är att kartlägga vad svenska små, medel och stora företag vill ha inom 

molntjänster och vad de ser som orsakerna till de problem eller styrkor de ser med 

molntjänster. Detta görs med inriktning på de fem aspekterna molntjänster, traditionella IT-

lösningar, nackdelar med molntjänster, fördelar med molntjänster och arbeta med en 

utomstående organisation och hur de påverkar dem att välja molntjänster eller inte. 

En del av syftet är att arbetet agerar som förstudie till andra framtida arbeten eller när 

molntjänstleverantörer och svenska företag vill utföra en noggrannare analys av problemet. 

Framförallt ska de svenska företagens åsikter angående de fem aspekterna inhämtas, 

analyseras och presenteras för att se vilken av aspekterna som har störst inverkan till valet att 

använda molntjänster eller inte.  

4.1 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som detta arbete ska besvara listas här nedan.  

Fråga 1: Vad ser svenska företag som fördelar med molntjänster? 

Fråga 2: Vad ser svenska företag som nackdelar med molntjänster? 

Fråga 3: Vad kan förändras inom molntjänster för att svenska företag ska bli mer 

intresserade? 

Fråga 4: Vad gör att svenska företag vill stanna kvar med traditionella IT-lösningar istället för 

molntjänster? 

Forskningsfrågorna ska även lyfta fram hur svenska företag ser på molntjänster i dagsläget 

även om deras bild av molntjänster inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut 

angående molntjänster. Detta kommer förhoppningsvis göra det lättare för de som 

tillhandahåller molntjänster att skapa så bra tjänster som möjligt vilket gör både de som 

tillhandahåller molntjänsterna och de som använder tjänsterna blir nöjda.  

4.2 Motivering för studien 

Det som motiverar detta arbete är att se vad de egentliga orsakerna är till att svenska företag 

väljer att använda molntjänster eller inte, det kan t.ex. vara så att företagen ser säkerhet som 

ett problem och då kan det finnas flera orsaker till detta. Det kan även vara att säkerhet 

faktiskt är ett problem inom molntjänster men det kan också vara att företagen tror att 

säkerhet är ett problem på grund av okunskap eller gammal information. Detta arbete gör det 

möjligt att påvisa för de som tillhandahåller molntjänster vad företagen har för synpunkter. 

Detta gör det möjligt att förbättra situationen för båda parterna och på så vis göra molntjänster 

mer attraktiva för svenska företag och i samma process göra det enklare för de som 

tillhandahåller molntjänsterna att välja ut rätt komponenter för sina molntjänster för att göra 
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en så attraktiv tjänst som möjligt. Detta arbete kan alltså användas som underlag för idéer för 

hur molntjänsten ska konstrueras och marknadsföras. Det kan alltså vara så att detta arbete 

t.ex. visar att förtroendet mellan de som tillhandahåller molntjänster och svenska företag är ett 

stort problem för svenska företag och gör att de inte vill förflytta sin verksamhet eller delar av 

sin verksamhet till molntjänster. Är detta fallet så görs det möjligt för de som tillhandahåller 

molntjänsten att anpassa och marknadsföra sin tjänst så att den blir bättre just på de punkterna 

och på så vis får svenska företag mer benägna att använda molntjänsten.  

Detta kommer i slutändan gynna de som tillhandahåller molntjänster genom att de har en 

produkt som är mer attraktiv för svenska företag. Det gynnar då svenska företag genom att de 

får mer förståelse för tjänsten och att det finns möjlighet att de blir erbjudna funktionalitet 

som de tidigare saknade i molntjänster vilket gjorde att de inte ville migrera till det.  Ur en 

akademisk synpunkt ger detta arbete svar på vad svenska företag ser för nackdelar och 

fördelar med molntjänster och belyser vad som påverkar deras motivation till att använda 

molntjänster eller inte. Det kan också lyfta fram idéer för andra arbeten inom området 

molntjänster som bygger på de slutsatser som dras i detta arbete.  

4.3 Delmål 

Arbetet har ett flertal delmål som måste klaras av för att arbetet ska kunna slutföras. Dessa 

delmål presenteras här nedan i den ordningen som de utförs.  

1. Det första delmålet är att utföra en litteraturstudie för att på så vis införskaffa en bred 

kunskap om området molntjänster. Denna information presenteras under rubriken 

bakgrund för att göra det möjligt för de som läser arbetet att förstå resterande 

information som presenteras i arbetet.  

2. Ta fram den metod/metoder som ska användas och förklara hur de ska implementeras.  

3. Utföra en validitetshotsanalys för att hitta de applicerbara och icke applicerbara 

validitetshot mot arbetet och hantera dem.  

4. Omvandla nyckelelement i bakgrunden till aspekter som användas för att skapa 

frågeställningen tillsammans med TMT(Temporal Motviation Theory). Skapa 

frågeställningen till intervjuerna med TMT vilket även gör det möjligt att bedöma den 

data som kommer från intervjuerna på ett korrekt sätt. Denna teoretiska modell gör det 

även möjligt att hantera ett flertal validitetshot och även hantera etiska aspekter vid 

analysen av insamlad data. 

5. Skapa frågor till intervjuerna utefter de aspekter som tagits fram. För att göra detta 

används TMT för att skapa frågor som går att bedöma på ett korrekt sätt.  

6. Utföra en testintervju och sammanställa den data som samlats in för att se om den kan 

användas på ett korrekt sätt för att besvara de frågeställningar som finns i arbetet. 

Behövs det justeringar av t.ex. frågorna kommer det göras efter detta steg. Efter 

testintervju och möjliga justeringar kommer sju intervjuer på plats hos små, 

medelstora till stora företag utföras. 

7. Sammanställa den data som erhålls från intervjuerna och analysera den med TMT för 

att kunna presentera resultat. De motiveringar som finns i frågeställningen kommer 

också analyseras för att styrka den data som samlats in med TMT. 
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8. Presentera resultat från data som har samlats in samt dra en slutsats baserad på 

resultatet.  

9. Diskussion av arbetet i helhet med fokus på de resultaten som tagits fram och 

diskutera validitet och etik.  

4.4 Avgränsningar 

För att detta arbete ska vara genomförbart så måste hur många som intervjuas och vilka olika 

typer av populationer de kommer ifrån begränsas. Detta arbete har till uppgift att besvara vad 

svenska företag inom små, medelstora och stora företag har för syn på molntjänster. Det 

kommer endast vara företag som befinner sig i Sverige som blir intervjuade. Då detta arbete 

inriktar sig på denna marknad så är alla företag med någon slags IT-lösning potentiella 

kandidater till intervjuer, detta för att de då kan ha ett intresse för att använda molntjänster. 

Detta görs för att det finns ett brett spektrum av olika tjänster inom molntjänster vilket kan 

passa flera olika typer av företag vilket gör att ett brett spektrum av företag att intervjua 

passar till detta arbete. Arbetet kommer att inrikta sig på små, medelstora och stora företag 

inom olika typer av områden för att skapa heterogenitet.  

De riktlinjer som definierar ett mikroföretag är att de har färre än tio anställda och att 

balansomslutningen och årsomsättningen inte överstiger två miljoner Euro. De riktlinjer som 

används för att avgöra om ett företag är ett litet företag påpekar att de sysselsätter färre än 50 

personer och att årsomsättningen eller balansomslutningen inte överstiger tio miljoner Euro. 

De riktlinjer som följs för att definiera ett medelstort företag är att de har färre än 250 

anställda inte omsätter mer än 50 miljoner Euro eller att balansomslutningen inte överstiger 

43 miljoner euro (Tillväxtverket, 2016). Skulle fler områden som privatpersoner eller väldigt 

stora företag intervjuas också skulle arbetet ta avsevärt mer tid och bli för brett för att bedöma 

vad helheten av alla dessa olika områden skulle vilja få ut av molntjänster och vad som gör att 

de inte vill byta till molntjänster. Detta skulle helt enkelt vara för komplext och tidskrävande 

för att hinnas med inom den tidsramen som finns för detta examensarbete.  

4.5 Etiska aspekter 

I och med att detta är ett arbete som involverar människor och deras åsikter så måste vissa 

etiska aspekter tas upp för att bevisa att de hanteras på rätt sätt. Det är viktigt att de som deltar 

i intervjuerna är medvetna om att de deltar och vad uppgiften har för syfte(Wohlin et al., 

2012, S.33).  Vad arbetet har för syfte redogörs när företagen blir tillfrågade om de vill delta i 

intervjun. Företagen som deltar i intervjun anonymiseras i texten. Att de som deltar i ett 

experiment/arbete kan känna sig trygga i att det som sägs inte kan kopplas tillbaka till 

företaget är viktigt (Wohlin et al., 2012, S.33). Företagen blir informerade om att de kan 

avbryta intervjun när de vill, detta görs för att de ska ha möjlighet att avbryta om de inte 

känner sig bekväma i situationen eller andra orsaker. Syftet med arbetet förklaras också så att 

de vet vad resultaten ska användas till så att de vet att vad deras svar kommer användas till 

och att de inte missbrukas. Ett utkast av arbetet kommer att visas för de intervjuade företagen 

för att ge dem möjligheten att godkänna de delarna som berör dem, så att de kan känna sig 

helt trygga i att de är anonyma och att arbetet i slutgiltigt skick inte har någon negativ 

inverkan på företagen.  
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4.6 Hypotes 

Hypotes 1: Den första hypotesen i detta arbete grundas i de nackdelar som beskrivs av 

(Sahandi, Alkhalil & Opara-Martins, 2012, S.190). Dessa nackdelar kan potentiellt vara 

orsaken till att vissa svenska företag har svårt att göra övergången till molntjänster. Det kan 

även vara bristande förtroende mellan användare/kund som nämns av (Pathan & Mohammed, 

2015, S.91) som är orsaken till att vissa svenska företag inte är villiga att gå över till 

molntjänster.  

Hypotes 2: Den andra hypotesen i detta arbete är att de svenska företagen som valt att gå över 

till molntjänster kan förbise de problem som nämns ovan pågrund av att de fördelar som 

nämns av(Pathan & Mohammed, 2015, S.81) väger tyngre.  

5 Metodval 
Under rubrik fem presenteras de metoder som valts till arbetet och hur de har utförts. 

Alternativa metoder som hade vart möjliga att använda till arbetet presenteras och en 

förklaring ges varför de inte blev valda.  

5.1 Litteraturstudie 

För att skapa bakgrunden till detta arbete görs en litteraturstudie med inriktningen Systematic 

Literature Review (SLR) utifrån riktlinjerna som beskrivs av (Wohlin et al., 2012, S.45-51). 

Detta görs genom att använda de söksträngarna ”customers; trust; cloud”, ”Cloud Computing; 

customers; users” och ”Cloud computing; SLA”. Dessa söksträngar används på databaserna 

IEEE xplore och Springer Link. Där de vetenskapliga arbeten som hittats blir analyserade 

genom att läsa namn, abstrakt och ibland hela arbetet. Det som avgör hur mycket tid som 

används för att välja ut varje arbete har att göra med hur lätt det är att förstå arbetets innebörd. 

Har de otydlig titel och abstrakt men det ändå verkar finnas information av värde att plocka ut 

från arbetet så har flera delar av arbetet analyserats för att se om det finns något värdefullt att 

implementera i detta arbete. I vissa fall har det vart tydlig titel på arbetet som gjort det möjligt 

att förstå att det finns bra information att hämta därifrån. Det kan ibland vara en ganska 

otydlig titel som inte förklarar arbetets innehåll tillfredställande och då är det nödvändigt att 

även läsa abstrakt för att få en bättre bild av vad arbetet handlar om.  

Dessa arbeten har sedan rangordnats för att få en struktur på dem då det blir ett flertal arbeten. 

De arbeten som befinner sig högst upp i rangordningen utförs backwards-snowballing på för 

att plocka ut mer relevanta arbeten och hitta de källor som använts mest i de arbeten som 

rangordnats som högst. De arbeten som rankades som högst avgjordes genom de riktlinjer 

som sattes upp för SLR.  

De arbeten som väljs ut analyseras noggrannare och används för att skapa bakgrunden och 

kunna bevisa att det som skrivs i bakgrund har ett vetenskapligt fotfäste.   

Det används också rådgivning från handledaren till detta arbete för att hitta källor som ska 

användas till arbetets uppbyggnad. Detta kommer vara en iterativ process under arbetets gång 

då det kan behövas relevant litteratur för att stödja en viss punkt i arbetet som inte blev 

funnen i den ursprungliga litteraturstudien.  
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För att få en bredare förståelse mellan de olika tillvägagångssätten (SLR, backwards-

snowballing, forward-snowballing) så användes källan (Jalali and Wohlin, 2012). 

5.2 Intervju 

Data angående vad svenska företag vill ha inom molntjänster samlas in genom intervjuer. 

Intervjuer har frågor som reflekterar de forskningsfrågor som ställs i arbetet. 

Frågeställningarna formulerades på ett öppet sätt vilket låter de som blir intervjuade att ge 

egna tolkningar på svaren. Frågorna ställas på ett semistrukturerat vis, vilket innebär att de 

ställs i samma ordning varje gång om inte situationen kräver en förändring(Wohlin et al., 

2012, S62-63). Detta görs för att det ska vara lättare att sammanställa den data som samlats in 

och även göra det möjligt att utföra studien i enkätform istället för intervju om det skulle vara 

svårt att få svenska företag villiga att delta i intervjuer.  

Den öppna intervjuformen är svår att bemästra och kan ge sämre resultat men ger möjlighet 

för de som blir intervjuade att svara på frågorna på ett öppet sätt vilket ger möjligheten för 

dem att påpeka vad som gör att de väljer eller inte väljer molntjänster. Det är lättare att 

använda data som är insamlad från den stängda intervjuformen för att presentera resultaten på 

ett statistiskt sätt och därefter dra slutsatser(Berndtsson et al., 2008, S.60).   

Intervjuerna kommer att utföras på plats tillsammans med en representant från företaget. I den 

mån det är möjligt kommer intervjuerna att utföras mot den som är IT-ansvarig på företaget 

om det inte går får företaget själva utse vem som är lämplig att intervjua.  

Det första som händer under intervjuns gång är att förklara varför intervjun görs, detta görs 

för att den som blir intervjuad ska känna sig trygg. Intervjuerna går till så att den som blir 

intervjuad får ett papper med 26 frågor som ska besvaras. Intervjun består av 20 huvudsakliga 

frågor. De huvudsakliga frågorna besvaras med värdet 1,2,3 eller 4 och kräver en motivering. 

Intervjun spelas in för att göra det möjligt att sedan transkribera det som svarades vid 

motiveringen. Detta gör att arbetet är kvalitativt och har kvantitativa inslag som samlas in 

med TMT. De sex andra frågorna används som bakgrundsfrågor för att göra det möjligt att få 

en bild av deras organisation och kunskap angående molntjänster.  

Efter att bakgrundsfrågorna och de huvudsakliga frågorna som ska besvara 

forskningsfrågorna är det bra att förklara vilka slutsatser som varit möjliga att dra i grova 

drag(Wohlin et al., 2012, S.63). De validitetshoten som berör intervjun kommer att tas upp 

under rubriken validitetshot.  

Vid genomförandet av detta arbete används en kvalitativmetod för att samla in de olika 

motiveringarna vid frågeställningarna. Detta görs för att en kvalitativ metod passar bättre till 

att lösa problem som har med beteenden att göra så som varför svenska företag vill eller inte 

vill använda molntjänster. Hade det istället varit ett arbete som hade till uppgift att undersöka 

varför molntjänster är bättre genom att presentera statistik baserat på prestanda skulle det 

förmodligen vart bättre att använda en kvantitativ metod(Berndtsson et al., 2008, S.12-14). 

Arbetet har dock en kvantitativ del då intervjuerna samlar in data både på ett kvalitativt och 

kvantitativt sätt. Frågorna som finns i intervjuerna poängsätts med 1,2,3 eller 4 för att sedan 

kunna bedömas med hjälp av TMT. 



12 

 

5.3 Alternativa metoder 

Enkät: En alternativ metod till att intervju är enkät som skulle kunna uppfylla ungefär samma 

syfte som intervjumetoden. Det som skiljer sig är att enkäter är mer anpassade för att 

analysera ett större antal respondenter och besvara forskningsfrågorna mer 

statistiskt(Berndtsson et al., 2008, S.63). Detta hade fungerat för denna studie med små 

förändringar där forskningsfrågorna är mer låsta för att kunna besvaras. Istället för att 

använda forskningsfråga 1: ”Vad ser svenska företag som fördelar med molntjänster?” Skulle 

en frågeställning som ”Vilken av dessa fördelar med molntjänster rankas högst av svenska 

företag?” vara mer användbar. Där enkäterna skulle ha färdiga svarsalternativ med fördelar 

istället för att låta den som blir intervjuad svara öppet på frågan. 

Fallstudie: Att göra en fallstudie innebär att  ett problem undersökes i sin riktiga miljö inom 

ett specifikt tidsspann. Detta görs sedan genom att samla in information om de/det som blir 

undersökt för att sedan kunna dra slutsatser om detta(Wohlin et al., 2012, S.14). Detta går 

teoretiskt sätt att genomföra på detta arbete men är mer komplext då själva utförandet tar tid 

och skulle vara svårt att genomföra på flera olika företag/organisationer för att få en bra bild 

om hur de ser på molntjänster och hur de jobbar i nuläget. Ur en praktisk synvinkel skulle det 

vara svårare att genomföra en fallstudie på grund av den tidsbegränsning som finns till detta 

arbete.  

Experiment: Denna typ av metod handlar om att undersöka något och sedan justera de 

variabler som finns för att sedan undersöka skillnaderna som uppstår(Wohlin et al., 2012, 

S.16). Detta är svårt att genomföra på denna typ av arbete då det t.ex. skulle kräva att de som 

deltog i experimentet först skulle använda t.ex. sina traditionella IT-lösningar för att sedan bli 

tvungna att använda molntjänster. Det skulle vara komplicerat att låta dem göra detta byte 

mitt under arbetets gång och skulle vara svårt att genomföra.  

6 Validitetshot 
För att skapa ett trovärdigt arbete så måste de validitetshot som berör arbetet hanteras och 

förklaras. Detta måste göras redan från arbetets start för att inte bekosta arbetet dess 

trovärdighet(Wohlin et al., 2012, S.68). Det finns fyra huvudsakliga typer av validitetshot 

enligt(Wohlin et al., 2012, S.68) och de nämns här nedan. Dessa fyra typer innehåller ett 

flertal olika validitetshot som tas upp i bilaga A – validitetshot.  

Konstruktionsvaliditet: Denna typ av validitetshot handlar om själva uppbyggandet av 

arbetet där flera saker ska kopplas samman för att behålla den röda tråden som är viktigt för 

att göra arbetet trovärdigt. Det är alltså att se till syftet och motiveringen hänger samman med 

de forskningsfrågor som ska besvaras och att de som blir intervjuade tolkar de frågor de 

besvarar på rätt sätt för att göra det möjligt att tillmötesgå och besvara både syfte och 

forskningsfrågor(Wohlin et al., 2012, S.68). För att se hur dessa problem hanteras se bilaga a 

– validitetshot.  

Intern validitet: Denna typ av validitetshot handlar om att undersöka de faktorer som kan 

påverka den fråga som undersöks. Detta behöver inte enbart vara de faktorer som är 

medräknade i undersökningen utan kan även vara en tredjepart som påverkar som egentligen 
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inte är delaktig i arbetet(Wohlin et al., 2012, S.68). Detta skulle t.ex. kunna vara om en 

utomstående person påverkar de objekt som blir intervjuade till att inte besvara frågorna som 

de från början hade tänkt. För att se hur denna typ av validitetshot hanteras se bilaga a – 

validitetshot. 

Extern validitet: Denna typ av validitetshot handlar om hur bra arbetet går att 

generalisera(Wohlin et al., 2012, S.68), detta är viktigt för detta arbete då tanken är arbetet 

ska vara användbart för alla typer av företag som tillhandahåller molntjänster. Det är också 

tänkt att arbetet ska göra det möjligt för svenska företag att få en bra överblick utav vad som 

brukar vara det största problemet för andra svenska företag för att på sådant vis själva kunna 

välja den molntjänst som skulle passa det specifika företaget bäst om de från början inte 

själva har några specifika preferenser. För att se validitetshot av denna typ som berör detta 

arbete se bilaga a – validitetshot.  

Tillförlitlighet: Denna typ av validitetshot har att göra med den tillförlitlighet och möjlighet 

att återskapa de tester/intervjuer som utförs i arbetet. Det skall alltså vara möjligt att utföra 

samma typ av intervjuer med samma frågeställningar och på så vis få samma resultat(Wohlin 

et al., 2012, S.69). För att detta ska vara så enkelt som möjligt så är alla frågeställningar, 

metoder och utförandet av alla delar i arbetet noggrant dokumenterade. För att se denna typ av 

validitetshot som berör denna studie se bilaga a – validitetshot.  

7 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs genomförandet av intervju och skapandet av frågor. Skapandet av 

frågorna kommer att göras med hjälp av TMT (Temporal motvation theory) Det är viktigt att 

använda en vetenskaplig metod för att göra det möjligt att skapa frågeställningar till de 

intervjuer som utförs och att de kan bedöms på ett korrekt sätt. De nyckelelement som finns i 

bakgrunden omvandlas till aspekter som används i intervjuerna för att besvara de 

forskningsfrågor som ställs i arbetet.  

7.1 Aspekter i molntjänster 

Aspekter plockas ut från bakgrunden för att presentera de olika parametrar som kan vara 

avgörande vid valet att använda molntjänster eller inte. Dessa olika aspekter presenteras under 

bakgrund. Dessa delar ur bakgrunden modifieras för att anpassas till TMT och användas för 

att bedöma vilka av dessa aspekter som har störst påverkan när det gäller byte till molntjänster 

och på så vis ge svar på de forskningsfrågor som finns i detta arbete. Det är fem aspekter som 

kommer tas upp. Två av dessa är huvudaspekter och de är molntjänster och traditionella IT-

lösningar som berör t.ex. om de tillfrågade är införstådda med vad molntjänster (Mell & 

Grance, 2011) och traditionella IT-lösningar är för att se hur motivationen skiljer sig mellan 

dessa två (Armbrust et al., 2010, S.54) och (Jeong &Park, 2012, S.370). Det finns sedan tre 

sekundära aspekter som berör delar inom molntjänster som skall analysera noggrannare för att 

få en tydligare bild av motivationen till att använda molntjänster. Dessa tre är följande, 

fördelarna som finns med molntjänster och hur de tillfrågade ställer sig till dessa(Pathan & 

Mohammed, 2015). De nackdelarna som finns med molntjänster och hur de tillfrågade ställer 

sig till dessa(Sahandi, Alkhalil & Opara-Martins, 2012). Hur de ser på relationen mellan de 
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som tillhandahåller molntjänster och dem själva, för att kunna se hur avgörande detta är för de 

svenska företagen(Pathan &Mohammed, 2015). Dessa aspekter plockades fram genom den 

tidigare nämnda litteraturstudien som utförts, där viktiga aspekter har plockats ut från ett 

flertal olika arbeten. I resterande del av arbetet kommer det inte skiljas på huvud och 

sekundära aspekter utan kommer genomgående kallas för aspekter.  

7.2 Aspekter 

Aspekt 1: använda molntjänster: Den första aspekten är användandet av molntjänster. Det 

är alltså hur de ser på att använda molntjänster i sitt arbete. Det kan vara alla typer av 

molntjänster som definieras i bakgrunden till detta arbete. Det viktiga är en mer övergripande 

bild över deras syn på molntjänster för att se om de har vetskap om vad molntjänster är och 

om de kan tänka sig att använda dessa. Så om de ser sitt användande inom molntjänster till att 

använda en webbaserad applikation, spara filer i molnet eller mer komplexa 

infrastrukturslösningar spelar ingen roll. Det är att få en övergripande bild av om de kan 

använda molnlösningar och vilken typ av molnlösningar de kan tänka sig att använda.  

Aspekt 2: använda traditionella IT-lösningar: Den andra aspekten är traditionella IT-

lösningarna och hur de ser på användandet av dessa i sitt dagliga arbete. Detta berör IT-

lösningar överlag vilket kan innefatta serverlösningar eller användandet av persondatorer för 

att använda applikationer, spara filer eller andra mer komplexa processer.  Det görs för att få 

en övergripande bild av användandet av traditionella IT-lösningar mer och vilken typ av 

lösning de kan tänka sig att använda.  

Aspekt 3: använda molntjänster med nackdelarna i fokus: Den tredje aspekten är de 

nackdelar som tas upp i bakgrunden till detta arbete. Det är även här öppna tolkningar av 

nackdelarna mer än en specifik nackdel även om en specifik nackdel kan vägra tyngre för 

dem. Därför finns mer fokus på om nackdelarna överlag kan ha stor påverkan på motivationen 

att använda molntjänster eller inte.  

Aspekt 4: använda molntjänster med fördelarna i fokus: Den fjärde aspekten är fördelarna 

som tas upp i bakgrunden till detta arbete. Det är fördelarna som stort som ska bedömas mer 

än enskilda fördelar även om en specifik fördel kan vägra tyngre för den som blir intervjuad. 

Denna aspekt handlar om att bedöma om fördelarna kan ha stor påverkan till motivationen av 

använda molntjänster eller inte.  

Aspekt 5: använda molntjänster i samspel med en utomstående organisation som 

tillhandahåller tjänsten: Den femte aspekten är det förhållande som finns mellan kund och 

de som tillhandahåller molntjänsten. Det handlar både om den interaktion som kan finnas 

mellan de två parterna t.ex. angående kundkontakt och användandet av ett korrekt skapat SLA.  

Vilken eller vilka av dessa fem aspekter som är viktigast för svenska företag kommer sedan 

att bedömas med hjälp av den frågeställning som kan ses i bilaga B – frågor till intervju. 

Dessa frågor är skapade med hjälp av TMT och bedöms även med hjälp av TMT.  
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7.3 Temporal motivation theory  

Det går att använda TMT för att bedöma behovet som finns hos en användare/individ. (Steel, 

2007, S.71) Därför används denna metod för att skapa frågeställningarna och även bedöma 

dessa. Det finns fem nyckelelement inom TMT och dessa är Utility, Expectancy (E), value(V) 

fördröjning(D) och Γ som är påverkan av själva fördröjningen(Steel, 2007, S.71). 

Utility syftar till helheten av dessa element och beskriver hur stor viljan att gör ett val är för 

en individ baserat på de fyra andra elementen. Expectancy är hur stor chans en individen tror 

sig ha att klara av att utföra en aspekt. Value är vilket värde en aspekt har för företaget. (D) är 

fördröjningen som finns med att t.ex. byta till molntjänsten och Γ är hur känslig individen är 

till en fördröjning t.ex. hur stor påverkan det skulle ha att systemen ligger nere på grund av 

bytet till molntjänster (Steel, 2007, S.71). Så ju högre värden som anges på expectancy och 

value ju högre blir motivationen. Ju högre värden som anges på (D) och Γ ju lägre blir 

motivationen. Så för att få Utilty tas (expectancy x value)/(Γ) x D) vilket ger kvoten utility. 

Så i detta arbete används Expectancy för att besvara frågan angående om det är möjligt att 

t.ex. utföra sina arbetsuppgifter med t.ex. molntjänster. Detta ger svar på om detta kan vara en 

orsak till att de inte vill byta till molntjänster. Value ger en förklaring på om t.ex. molntjänster 

skulle förbättra eller försämra den arbetsprocess som redan utförs på företaget. (D) 

fördröjningen som finns med att t.ex. byta till molntjänster används för att se om det blir en 

förlust eller vinst tidsmässigt vid användandet av t.ex. molntjänster. Γ är hur drabbat företaget 

blir vid t.ex. implementering av molntjänster och hur lång tid det kan ta innan de ser en 

potentiell belöning.  

Utöver att besvara frågor rörande de olika parametrarna som infattas i ekvationen för TMT så 

börjar intervjun med sex kontextuella frågor som används för att få en överblick över vad den 

som blir intervjuad kan om molntjänster för att på så vis få en bättre förståelse för deras 

åsikter. Detta är nödvändigt för att kunna tolka resultaten korrekt och ge en tydlig bild av 

svenska företags syn på molntjänster. Det är också nödvändigt i och med att kunskap kan 

variera mellan de olika företagen så att denna information behövs av företag som t.ex. ska 

marknadsföra sin tjänst för att veta vilken nivå som ska läggas på marknadsföringen. För att 

se fullständig lista av frågeställningen som används till intervjun se Bilaga B – Frågor till 

intervju.  

7.3.1 Negativa kontra positiva aspekter 

I frågeställningarna i intervjuerna finns det frågor som kan ses som ledande om de skulle 

ställas enskilt som t.ex. där den som blir intervjuad får möjligheten att påpeka hur nackdelarna 

påverkar motivationen till att använda molntjänster för dem i fråga 3. Här används fråga 4 

som en motsats fråga mot denna där de istället får svara på frågor angående de fördelarna som 

finns med molntjänster. Detta gör att den som blir intervjuad kan besvara molntjänster med 

både fördelar och nackdelar i åtanke. Detta är en genomgående tanke genom hela 

frågeställningen där aspekterna har varsin motpol. Aspekten molntjänster har traditionella IT-

system som motpol och fördelar har nackdelar som motpol. Den femte aspekten som är hur de 

som blir intervjuade ser på att ha en utomstående organisation som tillhandahåller deras 

system eller delar av deras system. Denna fråga har ingen motpol då frågan inte har någon 
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positiv eller negativ aspekt i frågeställningen. Den som blir intervjuad får själv bedöma om de 

anser att detta är något positivt eller negativt, vad de anser kan t.ex. ha att göra med att de 

anser att de tappar kontrollen över sitt egna system och då anser att detta är något negativt. De 

kan också se på det som att de själva slipper ansvara för systemet vilket förenklar deras arbete 

vilket gör det till en positiv aspekt.  

7.3.2 Hur besvaras frågorna under expectancy och value? 

Frågorna skapas med fyra svarsalternativ där varje svar har ett värde 1,2,3 eller 4. När det är 

frågor gällande expectency och value så är det positivitet emot molntjänster som bedöms. Om 

värdet är 1 så påvisar det negativitet mot molntjänster medans 4 påvisar positivitet mot 

molntjänster. Som frågan ett nedan så ger 1 ett negativt svar då den säger att molntjänster inte 

går att använda för att genomföra de arbetsuppgifter som finns medans 4 påvisar att det är 

fullt möjligt att utföra arbetet med hjälp av molntjänster. 

Fråga 1: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använda 

molntjänster i ert dagliga arbete? 

Svar 1: Går inte genomföra(1), 2, 3, absolut genomförbart(4). 

Motivering: Motivera varför ni kan genomför ert arbete eller inte med molntjänster.   

Det exempel som visas nedan poängteras för att det kan misstolkas genom att den som läser 

frågan tolkar att svara 4 ger ett positivt svar till frågan i sig. Så är inte fallet utan 

frågeställningen är till för att bedöma vilken åsikt den som blir intervjuad har kring 

molntjänster.  

Fråga 2: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använder 

traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande lösning) i ert dagliga arbete? 

Svar 2: absolut genomförbart(1), 2, 3, går inte genomföra(4). 

Motivering: Motivera varför ni kan utföra ert arbete eller inte tillsammans med traditionella 

IT-lösningar. 

I exemplet ovan ger alltså 1 ett positivt svar om frågan analyseras ur traditionella IT-systems 

synpunkt. Det är dock inte det som bedöms utan det är ur molntjänster synpunkt vilket gör att 

1 ger ett negativt svar ur molntjänster synpunkt då det påvisar att traditionella IT-system 

absolut kan genomföra arbetet medans en 4 påvisar att traditionella IT-system inte har 

möjligheten att utföra de arbetsuppgifter som är nödvändiga.  

7.3.3 Hur besvaras frågorna under delay och Γ? 

De frågorna som berör delay och Γ är negativt laddade mot molntjänster i den formeln som 

används av TMT för att bedöma resultaten. Därför bedöms 1 som ett positivt svar mot 

molntjänster medans 4 bedöms som ett negativt svar emot molntjänster. Detta exempel nedan 

påvisar en fråga direkt riktad mot molntjänster där 1 ger ett positivt svar och 4 ger ett negativt 

svar.  

Fråga 16: Om ni skulle byta till molntjänster, hur lång tid skulle det ta innan ert företag kan 

dra nytta av detta om ni överhuvudtaget kan se någon nytta med ett byte? 

Svar 16: Vi kan se en belöning i att använda molntjänster tidigt(1),2,3,Det skulle ta lång tid 
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innan vi kan se någon belöning i att använda molntjänster eller ingen belönings alls(4). 

Motivering: Motivera om ni kan se en belöning i användandet av molntjänster eller inte. 

I detta exempel nedan ställs en fråga som är riktad mot traditionell it där 1 är ett positivt svar 

för molntjänster och negativt svar för traditionella IT-system. 4 ger istället ett positivt svara 

för traditionella IT-system men ett negativt svar emot molntjänster. 

Fråga 17: Om det finns en belöning med att arbeta med traditionella IT-lösningar(Kunna 

arbeta med traditionella IT-lösningar fullt ut) när skulle den inträffa?  

Svar 17: Det skulle ta lång tid eller så finns det ingen belöning(1), 2, 3, Belöningen sker 

direkt(4) 

Motivering: Motivera om ni kan se en belöning i användandet av traditionella IT-lösningar 

eller inte.  

7.3.4 Kodning av tid 

I frågorna angående delay och Γ så är tid en avgörande parameter. Vad som är lång eller kort 

tid är väldigt svårt att bedöma då företagen sysslar med olika saker och därför har olika syn på 

hur tid tolkas. Därför lämnas dessa frågor öppna på ett sådant sätt att det inte avgörs genom 

att den som blir intervjuad får svara om det tar en timme eller åtta timmar utan istället får 

svara genom att säga att det tar kort tid(positivt) eller att det tar lång tid(negativt). Nedan är 

ett exempel. 

Fråga 16: Om ni skulle byta till molntjänster, hur lång tid skulle det ta innan ert företag kan 

dra nytta av detta om ni överhuvudtaget kan se någon nytta med ett byte? 

Svar 16: Vi kan se en belöning i att använda molntjänster tidigt(1),2,3,Det skulle ta lång tid 

innan vi kan se någon belöning i att använda molntjänster eller ingen belönings alls(4). 

Motivering: Motivera om ni kan se en belöning i användandet av molntjänster eller inte. 

Här har den som blir intervjuad möjlighet att själv bedöma om det skulle ta mycket eller lite 

tid för att byta till molntjänster. Det är även möjligt för dem att under motivering vara mer 

specifika med hur mycket tid det faktiskt tar att byta genom att de kan påpeka hur lång tid ett 

byte tar genom att t.ex. beskriva komplexiteten på deras system. T.ex. att de redan har ett 

komplext traditionellt IT-system som är tidskrävande att migrera över till molntjänster vilket 

gör att det t.ex. skulle kunna ta en vecka för dem där de inte kan utföra arbetet på ett korrekt 

sätt vilket gör att tidsaspekten bedöms som något negativt. Det kan lika gärna vara så att den 

som blir intervjuad endast använder ordbehandlingsprogram vilket skulle kräva väldigt lite tid 

att migrera till då det endast skulle handla om att använda en annan tjänst som är tillgänglig 

direkt.  Det kan även vara svårt att specifikt bedöma hur lång tid något tar om det inte tidigare 

har gjorts, därför blir tydligare att använda öppna svarsalternativ som besvarar om det tar lite 

tid eller mycket tid att byta till molntjänster i avseende till deras organisations tidsramar.  

Det är också viktigt att påpeka att deras bedömning av hur lång tid en eventuell migrering 

skulle ta inte behöver stämma överens med den verkliga tiden det tar. Det är dock oviktigt då 

detta arbete inte handlar om att bedöma de olika stegen och hur det utförs utan att finna vad 

företag tror/tycker om molntjänster och andra aspekter för att göra det möjligt för de som 
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tillhandahåller molntjänster att förbättra dessa punkter, alternativt vara tydligare på dessa 

punkter så att de kan påvisa för svenska företag hur de ser ut i verkligheten.  

7.4 Hur besvaras forskningsfrågorna? 

Fråga 1: Vad ser svenska företag fördelar med molntjänster? 

Denna frågeställning besvaras genom att de listar vad de ser som fördelar under 

kontextfrågorna. De får också på ett flertal frågor får besvara om de ser fördelarna som 

verkliga fördelar för deras arbete genom att de värderar dem med de olika delarna i TMT samt 

motiverar sina svar.  

 

Fråga 2: Vad ser svenska företag som nackdelar med molntjänster? 

Denna frågeställning besvaras genom att de listar vad de ser som nackdelar under 

kontextfrågorna. De får också på ett flertal frågor får besvara om de ser nackdelarna som 

verkliga nackdelar för deras arbete genom att de värderar dem med de olika delarna i TMT 

samt motiverar sina svar.  

 

Fråga 3: Vad kan förändras inom molntjänster för att svenska företag ska bli mer 

intresserade? 

Denna fråga besvaras mer övergripande då helheten av frågeställningen kan lyfta fram vad 

som har störst påverkande bland de fem olika aspekterna i dagsläget genom att motivationen 

för varje aspekt mäts med TMT samt att de får motivera sina svar. Detta ger då möjligheten att 

se svagheter och styrkor och ge förslag som kan leda till förbättring.  

 

Fråga 4: Vad gör att svenska företag vill stanna kvar med traditionella IT-lösningar 

istället för molntjänster? 

Denna fråga besvaras mer övergripande då helheten av frågeställningen kan lyfta fram vad 

som har störst påverkande bland de fem olika aspekterna i dagsläget och på så vis lyfta fram 

vad som kan vara orsaken till att de vill stanna kvar vid traditionella IT-lösningar. De värden 

och motiveringar som ges på frågorna som berör traditionella IT-lösningar användas också för 

att besvara denna frågeställning. 

7.5 Analys av motiveringarna  

Frågorna är uppdelade i fyra olika delar, Expectancy, Value, fördröjning och när potentiell 

belöning inträffar. Dessa delar innehåller fem frågor där varje fråga representerar en av de 

fem aspekterna. Så när intervjuerna har blivit transkriberade är tydligt att se vilken aspekt och 

del inom TMT-modellen som motiveringen tillhör. Detta gör att det då går att koppla ihop 

motiveringar till varje specifik del inom TMT och vilken aspekt de tillhör.  
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8 Analys av resultat 
För att analysera de resultat som samlats in kommer TMT användas tillsammans med de 

motiveringarna som samlats in under intervjuerna. Det som kommer att presenteras är de 

olika aspekterna var för sig där data från TMT presenteras samt motiveringarna kommer 

presenteras i bilagorna Bilaga D – Genomförande med motiveringar till svar, Bilaga E – värde 

med motiveringar till svar, Bilaga F – Tid med motiveringar till svar, Bilaga G – belöning 

med motivering till svar. Fullständiga transkriberingar från frågeställningarna i intervjuerna 

med företagen kommer att presenteras under Bilaga H – Företag 1 intervju, Bilaga I – Företag 

2 intervju, Bilaga J – Företag 3 intervju, Bilaga K – Företag 4 intervju, Bilaga L – Företag 5 

intervju, Bilaga M – Företag 6 intervju och Bilaga N – Företag 7 intervju. 

Resultaten kommer även presenteras som en helhet från alla företagen sammanslaget till ett 

mätvärde. I detta moment kommer endast data från TMT presenteras då det blir allt för 

komplext att presentera alla motiveringar. Motiveringarna kommer istället att gå att läsa i 

bilagorna Bilaga D – Genomförande med motiveringar till svar, Bilaga E – värde med 

motiveringar till svar, Bilaga F – Tid med motiveringar till svar, Bilaga G – belöning med 

motivering till svar. En slutsats som besvarar de forskningsfrågor som ställs i detta arbete 

kommer att finnas under rubrik 9 slutsats. Där dras en slutsats baserad på resultat från 

motiveringarna och TMT-resultaten. 

8.1 Kontextfrågorna 

Det som företagen svarade på kontextfrågorna av varje intervju kan ses i Bilaga C – 

Kontextfrågor. De bedöms inte utan används för att få en bild av vilken typ av företag det är 

och se om de har en grundläggande kunskap inom området. De får även lista det de ser som 

för och nackdelar med molntjänster, de kan dock självklart ha lyft fram ytterligare för och 

nackdelar senare i intervjun vilket kan ses genom att läsa de olika motiveringarna till frågorna 

från varje företag, detta kan ses i bilagorna Bilaga H – Företag 1 intervju, Bilaga I – Företag 2 

intervju, Bilaga J – Företag 3 intervju, Bilaga K – Företag 4 intervju, Bilaga L – Företag 5 

intervju, Bilaga M – Företag 6 intervju och Bilaga N – Företag 7 intervju. 

8.2 Tolkning av resultat  

I dessa fyra kommande delar så är värden under 0 negativa för molntjänster och värden över 0 

är positiva. Frågorna går att se i bilaga B – Frågor till intervju. Poängsättningen som sattes av 

de som blev intervjuade är omvandlade för att kunna ge läsaren figurer som är lättare att tolka. 

Poängsättningen från frågorna ett till tio är omgjord genom att 4 är värt 1.5 en 3:a är värd 0.5 

en 2:a är värd -0.5 och en 1:a är värd -1.5. Detta gör att det möjligt att ha 0 som en mittpunkt 

för poängsättningen.  

Poängsättningen från frågorna 11 till 20 är omgjorda så att 4 är värd -1.5 en 3:a är värd -0.5 

en 2:a är värd 0.5 och en 1:a är värd 1.5. Detta gör det möjligt att läsa av figur 1,2,3 och 4 på 

samma sätt. Där 0 är mittpunkten och negativa värden visar negativitet och positiva värden 

visar positivitet. Viktigt att poängtera är att alla aspekter mäts mot positivitet mot molntjänster 

vilket gör att ett negativt värde på aspekten traditionella IT-lösningar visar positivitet mot 

traditionella IT-lösningar.  
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8.3 Totalt för delen förmåga att slutföra en aspekt i företagens 
dagliga arbete 

Det är värt att lyfta fram att medianen för alla aspekter visar positivitet hos företagen överlag 

att genomföra sitt dagliga arbete med alla aspekter. Detta påvisar positivitet överlag till 

möjligheten att genomför arbete tillsammans med molntjänster. Alla dessa värden kan ses i 

Figur 1. Det som statistiken också påvisar är att alla företag ser det som möjligt att genomföra 

sitt arbete med hjälp av traditionella IT-lösningar vilket ses som något negativt för 

molntjänster. Det finns minimivärden som påvisar att företag tror att det inte är genomförbart 

att utföra sitt arbete tillsammans med aspekterna molntjänster, nackdelarna med molntjänster 

och att arbeta med en utomstående organisation som tar hand om deras system. Det finns 

minst ett företag på varje aspekt som gett genomförande högsta möjliga poäng, notera att 

traditionella IT-lösningar är omvänd då den bedöms utefter positivitet mot molntjänster. För 

att se alla värden och alla motiveringar till varför företagen har besvarat frågorna under 

genomförande delen som de har gjort se Bilaga D – Genomförande med motiveringar till 

svar.  

 

Figur 1 – Totalt värde för aspekten genomförande.  
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8.4 Total för delen värde av att utföra en aspekt 

Dessa resultat har plockats från poängsättningen från frågorna sex till tio utifrån TMT-

modellen från alla sju företag som deltagit i intervjuer. För att se alla frågor se bilaga B – 

frågor till intervju. Den vågräta axeln i figur 2 representerar en aspekt var 

Det är här spridda resultat angående om företagen ser positivt eller negativt på de olika 

aspekterna. Alla dessa resultat kan ses i figur 2. Fördelarna med molntjänster och arbeta med 

utomstående organisation har båda en median som påvisar att företagen överlag ser ett 

positivt värde mot molntjänster. Molntjänster, traditionella IT-lösningar och nackdelarna med 

molntjänster påvisar ett negativt värde mot molntjänster överlag i och med att medianen är 

negativ. Statistiken visar att företagen överlag ser ett positivt värde i fördelarna med 

molntjänster och att jobba med en utomstående organisation. De företagen överlag ser ett 

negativt värde i är nackdelarna och molntjänster som stort samt att de ser ett värde i 

traditionella IT-lösningar överlag vilket ses som något negativt för molntjänster. För att se de 

motiveringarna och poäng som varje företag har gett till frågorna under delen värde av aspekt 

se Bilaga E – Värde med motiveringar till svar. 

 

Figur 2 – totalt värde för aspekternas värde. 
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8.5 Totalt för delen tid för att utföra en aspekt 

Dessa resultat har plockats från poängsättningen från frågorna 11 till 15 utifrån TMT-

modellen från alla företag som deltagit i intervjuer. För att se alla dessa värden se figur 3. 

Aspekterna molntjänster, fördelar med molntjänster och att arbeta med en utomstående 

organisation har fått positiva medianer. Aspekterna traditionella IT-lösningar och nackdelar 

har dock negativa medianer.  

 Varje aspekt har även fått ett maxvärde på 1.5 vilket påvisar att inom varje aspekt finns det 

minst ett företag som ser stor positivitet med varje aspekt angående möjligheten att spara tid 

förutom aspekten traditionella IT-lösningar där maxvärdet visar att det finns ett företag som 

ser stor negativitet ur en tidsaspekt. Alla aspekter förutom aspekten arbeta med en 

utomstående organisation har också ett minvärde som visar att det finns företag som ser 

negativitet angående att spara tid på aspekterna. Aspekten arbeta med en utomstående 

organisation har alla värden på den positiva delen av skalan vilket visar att alla intervjuade 

företag ser möjligheter att spara tid genom att arbeta med en utomstående organisation som 

tar hand om deras system eller delar av deras system. För att se alla motiveringar och poäng 

som företagen har gett till frågorna angående tid se Bilaga F – Tid med motiveringar till svar. 

 

 

Figur 3- totalt värde för aspektens tid 
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8.6 Totalt för delen för potentiell nytta av att byta till 
molntjänster 

Dessa resultat har plockats från poängsättningen från frågorna 16 till 20 utifrån TMT-

modellen från alla företag som deltagit i intervjuer.  

Alla värden i denna del av intervjun kan ses i figur 4. De två första aspekterna molntjänster 

och traditionell IT-lösningar påvisar en negativitet överlag mot molntjänster då medianen är 

under 0 vilket betyder att de ser en sen belönig med molntjänster och en tidig belönig med 

traditionella IT-lösningar. Det finns dock minst ett företag som på varje aspekt ser möjlighet 

till en tidig belöning med hjälp av molntjänster. Det finns även minst ett företag som ser 

maximal negativitet mot molntjänster på de tre första aspekterna angående när belöningen 

inträffar. Aspekten nackdelar visar positivitet mot molntjänster överlag då medianen har ett 

positivt värde. Det finns dock företag gett negativa värden på denna aspekt också.  

De två sista aspekterna påvisar positivet mot molntjänster då alla typer av värden ligger över 

gränsen för positivitet vid 0 förutom ett företag som har svarat med maximal negativitet på 

aspekt fyra. Så alla utom ett företag anser att de ser en tidig belöning med de potentiella 

fördelarna med molntjänster. Alla ser en tidig belöning med att arbeta med en utomstående 

organisation. För att se alla motiveringarna och poäng som företagen har gett till frågorna 

under potentiell nytta av att byta till molntjänster se Bilaga G – Belöning med motiveringar 

till svar.  

 

figur 4 – totalt värde för aspekten fördröjning till belöning 
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8.7 Analys av resultatens utilityvärde mellan olika storlekar på 
företagen. 

I detta arbete har det samlats in data från sju olika företag. Dessa företag är av olika storlekar. 

Det finns fyra företag som hamnar inom ramarna för vad som bedöms som små företag enligt 

de riktlinjer som satts av (Tillväxtverket, 2016). Dessa kommer att kallas små företag i detta 

arbete. Det finns två företag som bedöms som medelstora företag enligt Tillväxtverket (2016) 

de kommer att kallas medel i denna del av arbetet. Det finns också ett företag som är större än 

250 anställda som nämns som riktlinjer för medelstora företag av Tillväxtverket (2016) det 

beskrivs inte någon riktlinje för vad det kallas men kommer att kallas stort företag i detta 

arbete. Att dessa tre typer av storlekar jämförs är för att det ska vara möjligt att se om det 

finns en skillnad i hur företagen ser på molntjänster beroende på vilken storlek de har. Detta 

kan inte ses som något statistiskt starkt bevis då det är olika många företag som representerar 

varje storlekstyp. Att det har blivit så är för att det har vart svårt att hitta medelstora och stora 

företag att intervjua, detta kan därför bara ses som en indikation i om det skiljer sig mellan de 

olika storlekarna och ska inte ses som en absolut sanning.  

8.7.1 Förklaring av positiva värden och negativa värden i utility 

Utility bedöms genom formeln (genomförande*värde)/(tid*belöning), detta ger exponential- 

inverse distribution av värden där det i detta fall är det minsta värdet som kan fås är 0.0625 

och det högsta 16. Mittvärdet i denna del som utgör skillnaden mellan positivitet och 

negativitet i motivationen till att använda molntjänster är ett. Alla värden under ett påvisar 

negativitet mot en aspekt och alla värden över ett påvisar positivitet.  
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8.8 Utility för alla storlekar 

För att bedöma utility har TMT använts och ju högre ett värde är ju större är motivationen till 

en aspekt inom molntjänster. Alla värden över ett visar positivitet till molntjänster och alla 

värden under ett påvisar negativitet mot molntjänster. Detta gäller alla värden, dock så 

bedöms aktvitet 2 som är traditionella IT-lösningar utifrån positiviteten mot molntjänster 

vilket gör att ett värde under ett påvisar positivitet mot traditionella IT-lösningar och ett värde 

över ett påvisar positivitet mot molntjänster. Alla dessa värden kan ses i Figur 6. 

Standardavvikelse används inte i skalorna som berör utility då en logaritmiskskala används.  

 

Figur  6 – Utilityvärde för alla företag och alla aspekter. 

Aspekt molntjänster i figur sex påvisar att genomsnittet av företagen har en neutral motivation 

till att använda molntjänster i och med att medianen är 1 vilket är ett neutral värde mellan 

positivitet och negativitet. Minvärdet visar också att det finns företag som ser negativt på 

aspekten molntjänster och maxvärdet visar att det finns företag som ser positivt på 

molntjänster. För att se vad alla företag har gett för resultat och motiveringar se Bilaga D – 

Genomförande med motiveringar till svar. Bilaga E – Värde med motiveringar till svar, 

Bilaga F – Tid med motiveringar till svar, Bilaga G – Belöning med motiveringar till svar. 

Aspekten är traditionella IT-lösningar i figur sex visar negativitet mot molntjänster men 

positivitet mot traditionella IT-lösningar i och med att medianen ligger på ett värde av 0.166 

vilket påvisar positivitet mot traditionella IT-lösningar. Det finns företag som ser negativt på 

att använda traditionella IT-lösningar då det fått ett värde över ett. Aspekterna molntjänster 

och traditionella IT-lösningar är motsatser till varandra och resultaten visar att företagen 

genomsnittligen ser neutral motivation till att använda molntjänster och positivt motivation 

till att använda traditionella IT-lösningar. För att se alla svar med motiveringar se Bilaga D – 
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Genomförande med motiveringar till svar. Bilaga E – Värde med motiveringar till svar, 

Bilaga F – Tid med motiveringar till svar och Bilaga G – Belöning med motiveringar till svar. 

Medianen till nackdelar med molntjänster ligger på 1 vilket påvisar att företagen överlag är 

neutrala hur deras motivation till molntjänster påverkas av nackdelarna med molntjänster. Det 

finns dock företag som har en positiv motivation till att använda molntjänster med fokus på 

aspekten nackdelar med molntjänster. Det finns också negativa värden vilket visar att det 

finns företag som har en negativ motivation till att använda molntjänster med fokus på 

nackdelarna med molntjänster. Detta påvisas tillsammans med de motiveringarna som kan ses 

i bilagorna Bilaga D – Genomförande med motiveringar till svar. Bilaga E – Värde med 

motiveringar till svar, Bilaga F – Tid med motiveringar till svar, Bilaga G – Belöning med 

motiveringar till svar. Att företagen genomsnittligen har en neutral syn på att använda 

molntjänster även om de ser nackdelar med det. Det finns även företag som ser ytterst 

negativt på att använda molntjänster på grund av nackdelarna.  

Aspekten fördelar med molntjänster och har en medianen på 4.5 och visar en positivitet till att 

använda molntjänster. Alla företag har en positiv motivation till att använda molntjänster med 

dess fördelar, det finns företag som är väldigt nära en neutral motivation till att använda 

molntjänster med fördelarna i åtanke vilket kan ses på minvärdet. Maxvärdet visar att det 

finns företag som ser en maximal motivation till att använda molntjänster och dess fördelar. 

Statistiken tillsammans med de motiveringarna kan ses i bilagorna Bilaga D – Genomförande 

med motiveringar till svar, Bilaga E – Värde med motiveringar till svar, Bilaga F – Tid med 

motiveringar till svar, Bilaga G – Belöning med motiveringar till svar. Medianen för 

fördelarna ligger mycket högre på skalan än vad nackdelarnas median gör, detta påvisar att 

motivationen till att använda molntjänster är positiv med fördelar. Nackdelar har dock en 

neutral motivation då medianen ligger på ett.  

Aspekten jobba med en utomstående organisation som tillhandahåller företagens system har 

en medianen på 4.5 vilket påvisar positivitet till motivationen att arbeta med en utomstående 

organisation och molntjänster. Det är dock en stor spridning på resultaten då det finns företag 

som värderat detta till det maximala utilityvärdet som är 16 och även de som värderat det till 

utilityvärde på 1.5. Detta påvisar också en positivitet mot molntjänster då alla företag ser 

positivt på att jobba tillsammans med en utomstående organisation som tar hand om deras 

system. 

8.9 Utility för jämförelse mellan storlekar på företag 

För att bedöma utility har TMT använts och ju högre ett värde är ju större är motivationen till 

en aktvitet. Alla värden över ett visar positivitet till motivationen att använda molntjänster och 

alla värden under ett påvisar negativitet till motivationen att använda molntjänster. Detta 

gäller alla värden, dock så bedöms aktvitet två som är traditionella IT-lösningar utifrån 

positiviteten mot molntjänster vilket gör att ett värde under ett påvisar positivitet mot 

traditionella IT-lösningar och värde över ett påvisar positivitet mot molntjänster. Hur 

företagen är uppdelade kan ses i tabell 2. Hur uppdelningen görs kan ses under rubrik 4.4 

avgränsningar. Alla värden som getts av små företag finns i figur 7. Alla värden som getts av 

medelstora företag finns figur 8. Alla värden som getts av de stora företagen finns i figur 9.  
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Storlek Företags nummer Bransch 

Små Företag 1  

Företag 3 

Företag 4 

Företag 6 

Finansiella tjänster 

Formsprutning 

IT-drift och support, utveckling 

IT inom bank & Finans 

Medelstora Företag 2 

Företag 5 

Tillverkning 

IT 

Stora Företag 7 Livsmedel 

Tabell 2 - företagsstorlekar 

 

figur 7 – små företags utilityvärde. 
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Figur 8 – medelstora företags utilityvärde. 

 

 

Figur 9 – stora företags utilityvärde. 
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Alla olika företagsstorlekars median av utilityvärdena kan ses i tabell 3. 

Små företags median Utility molntjänster = 2.125 
Utility Traditionella IT-lösningar = 0.4375 
Utility Nackdelar = 2.375 
Utility Fördelar = 9.5 
Utility Utomstående organisation = 10 

Medelstora företags median Utility molntjänster = 1 
Utility Traditionella IT-lösningar = 0.138 
Utility Nackdelar = 1.25 
Utility Fördelar = 8.25 
Utility Utomstående organisation = 3 

Stora företags median Utility molntjänster = 0.666 
Utility Traditionella IT-lösningar = 0.166 
Utility Nackdelar = 0.166 
Utility Fördelar = 1.125 
Utility Utomstående organisation = 3 

Tabell 3 – alla storlekstypers utilityvärde 

I tabell 3 går det att se att median av utilityvärdet för aspekten molntjänster blir mindre ju 

större företagen blir vilket ger en indikation att ju större ett företag är desto mindre blir 

motivationen att använda molntjänster. Vid bedömningen av aspekten traditionella IT-

lösningar så ökar motivationen från små till medelstora företag dock så går värdet upp igen 

mellan medelstora och stora företag även om det är liten skillnad. Utilityvärdet för aspekten 

nackdelar med molntjänster blir också mindre ju större företag bli vilket också ger en 

indikation att större företag ser nackdelarna som ett större problem. Utilityvärdet för aspekten 

fördelar minskar också ju större företagen blir vilket ger en indikation på att ju större ett 

företag är ju mindre värde ses i fördelar med molntjänster. Aspekten utomstående 

organisation har också ett utilityvärde som minskar från småföretag till medelstora och stora 

företag. Värdet är dock detsamma mellan stora och medelstora företag. Det ger också en 

indikation på att arbeta med en utomstående organisation värderas lägre ju större ett företag 

är.  

Dessa resultat har en svaghet ur en statistisk synpunkt då det är för få företag som intervjuats 

totalt och även att antalet företag skiljer sig mellan de olika storlekarna, det kan dock 

användas för att få en fingervisning om hur det ser ut mellan de olika storlekarna men det ska 

inte tas som en absolut sanning.  
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9 Slutsats 
Detta arbete har till uppgift att besvara fyra forskningsfrågor som berör varför företag väljer 

att använda molntjänster eller inte. Detta är en komplex fråga som skulle kräva kontakt med 

ett stort antal företag för att ge ett statistiskt korrekt svar. För att motverka detta problem görs 

en frågeställning som är baserad på TMT-modellen och används för att bedöma de olika 

företagens motivation till aspekterna använda molntjänster, använda traditionella IT-

lösningar, använda molntjänster med nackdelar i fokus, använda molntjänster med fördelar i 

fokus och använda molntjänster tillsammans med en utomstående organisation. För att 

besvara dessa frågor har de fått sätta en poäng på varje aspekt som visar om de ser positivt 

eller negativt på aspekten, utöver det har de fått motivera sitt svar till varje fråga för att göra 

det möjligt att få en mer detaljerad bild av deras åsikter. Detta gör att arbetet är både 

kvantitativt och kvalitativt.   

Nedan listas de fyra forskningsfrågorna till arbetet och en slutsats till dem. 

Vad ser svenska företag som fördelar med molntjänster? 

Företagen fick lista vad de själva såg som fördelar med molntjänster under kontextfrågorna i 

intervjun. Företagen hade olika svar som t.ex. att de slipper tänka på inköp av hårdvara och att 

underhålla systemen. Det var även företag som lyfte fram tillgänglighet som något positivt. 

Det fanns också företag som påpekade att de ansåg att använda molntjänster är mer pålitliga 

då deras data kunde distribueras över flera olika platser i världen vilket förhindrar att deras 

miljö ligger nere. Det var också företag som påpekade att molntjänster är mer dynamiskt än 

traditionell IT-lösningar vilket gör det lättare för företagen att anpassa sin IT-miljö utefter de 

nuvarande kraven de har. För att se vilka företag som listat vilka fördelar se bilaga C – 

Kontextfrågor. 

Utilityvärdet för fördelarna togs fram genom att ta fram medianen från alla företags 

utiltyvärde av fördelarna. Medianen är 4.5 vilket är positivt då maxvärdet är 16 och minvärdet 

är 0.0625. Allt under ett påvisar negativitet och allt över ett påvisar positivitet. Företagen fick 

väldigt blandade resultat ut ifrån TMT-modellen. 

Ett av de företagen som såg stort värde i fördelarna var företag sex som under de olika 

motiveringarna till frågorna rörande aspekten fördelar med molntjänster sa att de såg ett stort 

värde i fördelarna och att de såg det fullt genomförbart att nyttja fördelarna då de t.ex. såg en 

vinst genom att de slipper tillhandahålla och underhålla system själva. De lyfte också fram att 

de trodde att de skulle spara tid då deras system skulle kunna bli mer dynamiskt genom att 

använda molntjänster då de på ett bättre sätt skulle kunna styra sina behov av nya maskiner. 

De sa också att de skulle kunna börja dra nytta fördelarna direkt när de börja använda 

molntjänster. Alla dessa svar kan ses i bilaga M – Företag 6 intervju. 

Det företaget som såg mest negativt på fördelarna men ändå gav ett positivt svar enligt 

utilityvärdet på fördelarna var företag sju. De tyckte att det finns fördelar med molntjänster 

som att de skulle kunna använda det vid backuper och liknande. De såg också ett värde i 

fördelarna under rätt förutsättningar. De tror också att de skulle kunna tjäna tid på att använda 

molntjänster till vissa delar i sitt arbete om de fick en bättre uppkoppling och åtkomst. Vissa 
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delar av deras system är enligt dem alldels för känsliga mot fördröjningar och störningar och 

de bedömer därför att de måste finnas tillgängliga lokalt. De ser en tidsmässig vinst i att sköta 

backuper och liknande med molntjänster men att vissa system måste skötas lokalt. Den stora 

bristen för dem med aspekten fördelarna med molntjänster är att de tror att de inte skulle se 

någon belöning i att använda molntjänsters fördelar och mycket för att deras teknik är 

bristande och att de då inte kan dra nytta av fördelarna, vilket gör att de inte vågar använda 

molntjänster. Alla dessa svar från företag sju kan ses i bilaga N – Företag 7 intervju.  

Alla företag ser fördelar med molntjänster men att det ibland kan finnas problem som gör att 

de inte kan utnyttja dem. Detta kan vara företag ser problem som att internetuppkopplingen 

eller annan utrustning inte är tillräckligt kraftfull för att låta företaget dra nytta av fördelarna 

fullt ut. Det finns också företag som inte ser de här problemen utan istället endast ser de 

fördelarna som något som är positivt, genomförbart, tidseffektivt och att de kan se en tidig 

nytta i att använda fördelarna med molntjänster.  

 

Vad ser svenska företag som nackdelar med molntjänster? 

Företagen fick själva lista vad de såg som nackdelar med molntjänster under kontextfrågorna i 

intervjun. De nackdelar som togs upp var att företag känner att de tappar kontroll, att de 

känner att de tappar möjligheten att påverka prissättning och att de lägger support och service 

hos en tredjepart istället för att själva styra över den delen. Företag ser också säkerhet, lågt 

förtroende från användare och okunskap som nackdelar. Det finns också företag som ser 

juridiska problem och konservatismen mot molntjänster.  

Utilityvärdet för aspekten nackdelar togs fram genom att ta fram medianen från alla företags 

utiltyvärde av aspekten nackdelar med molntjänster. Detta värde blev 1 vilket påvisar en 

neutral motivation till att använda molntjänster med nackdelarna i fokus.  

Det företaget som visa störst positiv motivation mot nackdelarna med molntjänster var företag 

ett som fick ett utilityvärde på 6. De ansåg att de nackdelar som finns inte hindrar dem från att 

genomföra deras arbete. Det var dock ganska många juridiska problem som var tvungna att 

redas ut innan de kunde börja använda molntjänster. De säger att nackdelarna inte har så högt 

värde för dem men att de är tvungna att övertyga nya kunder att det är bra/okej att de 

använder molntjänster. De säger också att de kan förlora tid på nackdelarna som de ser med 

molntjänster som t.ex. om internet går ner men att de kan arbeta runt ett sådant problem 

genom att t.ex. ansluta till internet med deras mobiltelefoner. De säger att de också ser att 

liknande problem finns med traditionella IT-lösningar som att t.ex. en server kan gå sönder 

och att det då skulle ta längre tid att lösa ett sådant problem. De säger också att belöningen 

kommer tidigt men att det kan vara viss problematik när de t.ex. ska skapa en ny tjänst då de 

inte har full kontroll själva men att detta inte är något som har hindrat dem. För fullständiga 

motiveringar se bilaga H – Företag 1 intervju.  

Det företaget som var mest negativa mot nackdelarna med molntjänster var företag fyra som 

fick ett utilityvärde på 0.125. De motiverade sina svar genom att påpeka att genomförande av 

deras dagliga arbete skulle bli drabbat då de skulle förlora kunder om de använder 

molntjänster, de säger också att de skulle bli mer utsatta för attacker då de anser att det är 
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finns ett större hot mot en molnleverantör. De säger att de skulle förlora kunder på grund av 

att flera av deras kunder har lagkrav på sig som förhindrar att de använder molntjänster. Detta 

gör att de har väldigt svårt att se något värde i att använda molntjänster när de fokuserar på 

aspekten nackdelar med molntjänster. De påpekar också att de skulle förlora tid på 

nackdelarna av samma anledningar som de tidigare har nämnt som att de t.ex. skulle vara 

beroende av deras internetuppkoppling och externa hot. De säger också att nackdelarna skulle 

börja drabba dem direkt när de börjar använda molntjänster.  För att se fullständiga 

motiveringar från företag fyra se bilaga K – Företag 4 intervju. 

 

Vad kan förändras inom molntjänster för att företag ska bli mer intresserade? 

Alla företagen som har intervjuats förutom företag fyra använder någon typ av molntjänster 

vissa har bra erfarenheter och vissa har dåliga erfarenheter se Bilaga H – Företag 1 intervju, 

Bilaga I – Företag 2 intervju, Bilaga J – Företag 3 intervju, Bilaga K – Företag 4 intervju, 

Bilaga L – Företag 5 intervju, Bilaga M – Företag 6 intervju och Bilaga N – Företag 7 intervju 

för fullständiga motiveringar. Företag två, fyra och fem påpekar att de känner att de skulle 

förlora kontroll om de skulle använda molntjänster överlag. Det kan därför vara fördelaktigt 

att ge mer kontroll till de som vill använda molntjänster, vilket skulle kunna göra vissa företag 

mer intresserade. Företag ett, fyra och sex säger att det kan finnas problematik med lagar, 

policys och regler som gör att företagen eller kunderna till företagen har krav på att data inte 

får lämna ett visst område t.ex. Sverige eller EU se Bilaga H – Företag 1 intervju, Bilaga K – 

Företag 4 intervju och Bilaga M – Företag 6 intervju för fullständig motivering. För att göra 

svenska företag mer intresserade kan det vara nödvändigt att ha tjänster som gör det möjligt 

för dem att säkerställa vart data finns. Det kan också vara nödvändigt för de som 

tillhandahåller molntjänster att tydligt påpeka för de kunderna som ställer dessa krav vart just 

deras data kommer att befinna sig och den kommer hanteras. Statistiken visar också att 

överlag så väger nackdelarna tyngre än fördelarna bland de företagen som har blivit 

intervjuade. För att få mera kunder intresserade skulle det var nödvändigt att jobba på att 

minimera nackdelarna genom att lösa de begränsningar som finns med molntjänster och 

utbilda/informera företagen för att ta bort den okunskap som kan finnas om molntjänster. Det 

kan t.ex. vara att företagen får mer kontroll över sina system när de använder molntjänster. De 

kan också vara nödvändigt att marknadsföra sina tjänster med lättförstålig information som 

göra att de företagen som känner att de saknar kompetens inom området förstår vad 

molntjänster är och på så vis kan få en bättre uppfattning om molntjänster.  

 

Vad gör att svenska företag vill stanna kvar med traditionella IT-lösningar istället för 

molntjänster? 

Det är endast ett av företagen som blivit intervjuade som har sett negativt på traditionella IT-

lösningar. Medianen av utilityvärdet av TMT för aspekten traditionella IT-lösningar är 0.083 

vilket är positivt för traditionella IT-lösningar. Många av företagen har hybridlösningar där de 

valt ut vissa delar av sina system som körs som molntjänster. Vissa av företagen har sett att de 

nya molnlösningarna fungerar bättre och vissa att det fungerar sämre, men överlag är det inte 

många negativa kommentarer om traditionella IT-lösningar förutom att det kräver mer tid 

med drift och underhåll. Detta kan potentiellt vara anledningen till att företagen inte vill byta, 
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de har en lösning som fungerar för dem och som fungerar tillfredställande, det kan nog vara 

annorlunda för ett nystartat företag som ska införskaffa sig en IT-lösning. För att vinna över 

de svenska företag som drar sig från att byta kan det vara nödvändigt att minimera 

nackdelarna med molntjänster och förstärka de fördelar som redan finns. Detta gör att 

motivationen för molntjänster ökar för dem som fortfarande stannar kvar vid traditionella IT-

lösningar.   

9.1 Hur besvarades hypoteserna? 

Det fanns två hypoteser till detta arbete, båda tas upp under rubrik 4.6 hypotes. Den första 

hypotesen var att svenska företag har svårt att gå över till molntjänster pågrund av de 

nackdelar som finns med molntjänster. Denna hypotes stämde till viss del, det fanns flera av 

de företagen som blev intervjuade som såg nackdelarna som ett stort problem. T.ex. sa företag 

fyra såhär när de besvarade fråga fyra ” Nackdelarna är avgörande, det är de helt klart det är 

därför vi inte väljer det till stor del då. 

Markus pratar: Det är egentligen grundorsaken till att ni inte vill använda det? 

Ja det är det ju! ” 

För att se fullständiga motiveringar från företag fyra Se bilaga k – Företag 4 intervju. De 

resultaten som presenteras i Figur 6 under rubrik 8.8 Utility för alla storlekar visar att 

nackdelarna fick en median på ett vilket är ett neutralt utilityvärde vilket visar att företagen 

genomsnittligen har en neutral motivation till att använda molntjänster när de ser nackdelarna 

med molntjänster. Aspekten nackdelar med molntjänster är den aspekt som fick lägst 

utilityvärde förutom aspekten traditionella IT-lösningar. För att se motiveringar från företag 

fyra och de övriga företagen till frågorna angående nackdelar se bilaga D – genomförande 

med motiveringar till svar, Bilaga E – värde med motiveringar till svar, Bilaga F – tid med 

motiveringar till svar, Bilaga G – Belöning med motiveringar till svar. 

Den andra hypotesen var att de företag som valt att använda molntjänster gör det på grund av 

fördelarna som finns med molntjänster. Enligt statistiken som kan ses i Figur 6 under rubrik 

8.8 - utility för alla storlekar så finns det ett maxvärde på 16 för aspekten fördelar med 

molntjänster vilket påvisar att det finns företag som ser ytterst positivt på fördelarna. Det 

företag som gav maxvärdet var företag ett som näst intill uteslutande använder molntjänster. 

De motivera sitt till fråga fyra genom att säga ” We love it! De är ju just för att vi slipper 

tänka på att ”nu krascha backup disken eller den blev full”. För att se motiveringar från 

företag ett och de övriga företagen till frågorna angående fördelar se bilaga D – genomförande 

med motiveringar till svar, Bilaga E – värde med motiveringar till svar, Bilaga F – tid med 

motiveringar till svar, Bilaga G – Belöning med motiveringar till svar. Det var inte något av 

företagen som såg negativt på sin motivation till att använda molntjänster när de såg på 

molntjänster och dess fördelar. Medianen för utilityvärdets för aspekten fördelar med 

molntjänster var 4.5 vilket var det högsta utilityvärdet bland de fem aspekterna.  
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9.2 Bidrag 

Detta arbete har haft till uppgift att visa vad som gör att företag väljer att använda 

molntjänster eller inte. De resultat och slutsatsen som dragits i detta arbete kan ge indikationer 

till hur företag ser på molntjänster och vad de värderar som viktigt och oviktigt inom 

molntjänster. Detta kan användas av företag som funderar på att byta till molntjänster för att 

hitta positiva och negativa element inom molntjänster som de själva kanske inte tänkt på 

tidigare, vilket kan göra det lättare att hitta rätt typ av molntjänst och leverantör för dem. För 

molntjänstleverantörerna kan detta arbete vara till hjälp när de ska utveckla och marknadsföra 

sina tjänster då de kan utveckla de saker som svenska företag ser negativt på och förfina det 

svenska företag redan anser vara bra med molntjänster.  

9.3 Framtida arbeten 

Som framtida arbete skulle en större undersökning göra det möjligt att få ett utförligare 

resultat angående skillnaderna mellan de olika storlekarna på företagen. Just nu är det endast 

möjligt att ge en indikation på hur motivationen till molntjänster skiljer sig mellan de olika 

företagsstorlekarna. Skulle det istället göras med lika många företag i varje företagsstorlek 

samt med fler företag totalt skulle det kunna ge en mer exakt förklaring av skillnaderna.  

Detta arbete berör endast företag som redan har en existerande IT-miljö, detta gör att en IT-

miljö redan är tillgänglig för företagen vilket kommer att påverka deras svar. Ett framtida 

arbete med ett liknande tillvägagångssätt fast med fokus på att undersöka hur nystartade 

företag som ännu inte skaffat en IT-miljö ser på molntjänster och traditionella IT-lösningar.  

Ett annat framtida arbete skulle kunna vara att jämföra hur olika branscher och typer av 

företag ser på att använda molntjänster, det skulle också kräv att ett större antal företag deltar 

och att det är möjligt att representera lika många företag från varje typ av företag/bransch.  

Ett framtida arbete skulle kunna vara att beröra de olika kostnadsfrågor som finns inom 

molntjänster och traditionella IT-lösningar och jämföra de med varandra. Detta kan sedan 

användas för att bedöma företags motivation till att använda molntjänster då även ekonomiska 

aspekter bedömas. 

9.4 Jämförelse med andra arbeten? 

Arbetet ”SMEs’ Perception of Cloud Computing: Potential and Security” gör en online 

enkätstudie där 169 små till medelstora företag i Storbritannien svarar på hur de ser på 

molntjänster med fokus på för och nackdelar. Det de brittiska företagen som deltar i denna 

studie ser fördelar som minskad kostnad, ökad tillgänglighet, flexibilitet och skalbarhet 

(Sahandi, Alkhalil & Opara-Martins, 2012). De fördelar som nämns av de svenska företagen i 

detta arbete är tillgänglighet, pålitlighet med att använda molntjänster då deras data kan 

distribueras över flera olika platser i världen vilket förhindrar att deras miljö ligger nere. Att 

molntjänster är mer dynamiskt än traditionella IT-lösningar. Att någon annan tillhandahåller 

och underhåller systemet, se bilaga B – Kontextfrågor för alla företags fördelar.  Detta visar 

att de brittiska och de svenska företagen ser liknande fördelar med molntjänster. Det som de 

brittiska företagen som deltar i studien ser som nackdelar med molntjänster är säkerhet, 

Vendor lock-in och komplikationer med att data hålls privat och att data är skyddad(Sahandi, 
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Alkhalil & Opara-Martins, 2012). I detta arbete påpekar de svenska företagen att det de ser 

som nackdelar är att de känner att de förlorar kontroll över systemet, försämrad möjlighet att 

påverka prissättning och att support och service läggs hos en tredjepart. Svenska Företag ser 

också säkerhet, lågt förtroende från användare och okunskap som nackdelar. Det finns också 

företag som ser juridiska problem och konservatismen mot molntjänster se bilaga B – 

Kontextfrågor för alla företags nackdelar.  Detta visar att företagen i Storbritannien och 

Sverige ser liknande för och nackdelar. Det arbetet som är skrivet av Sahandi, Alkhalil & 

Opara-Martins (2012) drar liknande slutsatser som detta arbete fast inom en annan population 

och genom att använda en enkät istället för intervjuer. Det här arbetet tar också upp aspekter 

som traditionella IT-lösningar och att arbeta med utomstående organisationer som egna 

aspekter som bedöms separat. De påpekar att nackdelarna som gör att förflyttningen från 

traditionella IT-lösningar gör att migreringen för små till medelstora företag i Storbritannien 

går långsamt(Sahandi, Alkhalil & Opara-Martins, 2012). Det är något detta arbete delvis 

också har kommit fram till när det gäller de svenska företagen men även att svenska företag 

överlag är nöjda med sina traditionella IT-lösningar vilket kan ha en inverkan på att de inte 

vill byta till molntjänster.   

Arbetet “A systematic review on cloud computing. J Supercomput, 68(3), S.1321-1346.” 

Besvarar åtta forskningsfrågor t.ex.” Which challenges were identified with regard to 

economic problems?”, “Which problems and solutions were identified with regard to SLA?”, 

“What are the problems and solutions regarding data storage?”, “What are the main security 

challenges?”. Dessa forskningsfrågor berör området molntjänster genom att en litteraturstudie 

utförs där 301 olika publikationer används för att besvara dessa frågor. Den första 

forskningsfrågan är”Which challenges were identified with regard to economic problems?”. 

Denna fråga besvarar vilka ekonomiska problem och vilka ekonomiska fördelar som kan 

finnas med molntjänster(Durao et al., 2014). Detta är en fråga som inte det här arbetets 

intervjuer och frågeställningar tar upp förutom att företagen nämner de ekonomiska 

aspekterna själva när de motiverar sina svar t.ex. förklarar företag ett att de ser molntjänster 

som en ekonomisk vinst då de inte behöver köpa in dyr utrustning som lastbalanserar och att 

de inte finns någon direkt kostnad vid uppstart av molntjänster, se bilag H – företag 1 intervju. 

Företag två säger att rätt prisbild kan vara avgörande vid valet av molntjänster samt att de vid 

ett tillfälle blivit tvungna att antingen köpa en dyrare tjänst för att få samma funktionalitet 

som de hade tidigare eller köpa en billigare tjänst som saknar funktionalitet mot det de hade 

när de körde traditionella IT-lösningar se bilaga I – företag 2 intervju. Detta är en aspekt som 

kan undersökas i ett framtida arbete för att få en tydligare bild av företagen åsikter om 

molntjänster. De resterande forskningsfrågorna tar upp aspekter som tas upp även i det här 

arbetet, skillnaden är att de besvarar t.ex. vad för säkerhetsproblem som finns med 

molntjänster och hur de ska lösas. Detta arbete har inte till uppgift att lösa problem som 

säkerhet i en teknisk synpunkt utan det låter de svenska företagen själva lyfta fram aspekter 

som de ser som fördelar och nackdelar. Att företagen fick möjlighet att yttra sig om vad de 

ansåg som nackdelar ledde till att företag fyra och sju påpekade att de såg säkerhet som ett 

problem med molntjänster, för att se fullständiga motiveringar se bilaga K – Företag 4 

intervju och bilaga N – företag 7 intervju. Detta arbete lyfter fram svenska företags åsikter om 

molntjänster medans arbetet skrivet av (Durao et al., 2014) ger förklaringar och lösningar på 
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problem som kan finnas med molntjänster. Så genom att läsa detta arbete är det möjligt se 

företagens åsikter angående molntjänster medans (Durao et al., 2014) arbete kan användas för 

att hitta mer tekniska lösningar på problem så som säkerhet.  

10 Diskussion 
Arbetet har som syfte att kartlägga vad svenska företag vill ha inom molntjänster och vad som 

de ser som problem med molntjänster och hur detta påverkar dem att välja molntjänster eller 

inte. Detta arbete har lyckats med att uppfylla syftet genom att besvara de forskningsfrågor 

som skapats i arbete. Detta görs möjligt genom att företagen får bedöma sin motivation till 

olika aspekter inom molntjänster och traditionella IT-lösningar samt motivera sina svar. 

Genom att det är två typer av data som samlas in ges en tydligare bild och möjligheten att få 

kvalitativ data som kan stärkas av de svar som plockas ut från den kvantitativa 

frågeställningen. Arbetet utför den uppgiften det är skapat för att göra, men att göra en större 

studie där fler företag deltar i intervjuerna skulle kunna ge tydligare resultat och ge 

möjligheten att visa den verkliga skillnaden mellan olika företagsstorlekar och branscher mer 

än bara kunna visa en indikation till hur skillnaderna ser ut.  

Arbetets styrka är att kvantitativ data tillsammans med TMTmodellen används för att se 

företags motivation och kvalitativ data används för styrka de olika företagens svar. I och med 

den öppna frågeställningen har företagen som blivit intervjuade haft möjligheten att lyfta fram 

precis sin åsikt utan att bli låsta av förbestämda alternativ. Det har också vart en fördel att ha 

förbestämda svarsalternativ som tvingar företagen att ta ställning angående de olika 

aspekterna som tas upp i intervjun. Det som kan ses som en svaghet med arbetet är att 

aspekter som kostnad för molntjänster och traditionella IT-lösningar inte tagits upp i 

frågeställningen och därför inte kunnat bedömas med TMT. Företagen har dock haft 

möjligheten att lyfta upp dessa frågor i sina motiveringar till frågorna i arbetet. Detta gör att 

företagen har möjlighet att presentera sin åsikt angående t.ex. ekonomiska frågor.  

10.1 Etiska aspekter 

All data som har samlats in under arbetet presenteras i resultat eller i bilagor, data har inte 

valts ut för att få ett specifikt resultat. Samma frågor har ställts till alla företag och de har haft 

möjlighet att svara precis som de vill inom ämnet. Att kunskapsnivån inom ämnet har ökat 

under arbetet kan t.ex. göra att mer utförliga motfrågor kan ställas under intervjun då mer 

kunskap inom ämnet finns. Har detta gjorts så har det inte varit medvetet och alla motfrågor 

som ställts under intervjuerna finns dokumenterade i de bilagorna som berör de olika 

företagen. Det har inte funnits något motiv till studien som gjort att frågor ställts på ett 

specifikt sätt för att få en viss typ av resultat, utan frågorna är neutrala kring molntjänster och 

där det finns frågor som kan verka ledande som t.ex. med fördelar så finns det motfrågor som 

också berör nackdelarna. Hela genomförandet av arbetet finns beskrivet och data som samlats 

in finns i arbetet vilket gör det möjligt att återskapa intervjuerna och resultaten. Det är dock 

inte möjligt att säga vilka företag som blivit intervjuade av etiska orsaker. Företagen har 

också fått se ett utkast av arbetet för att ge dem möjligheten att godkänna de delar i arbetet 

som berör dem, alla har godkänt användandet av fullständiga transkriberingar och arbetet som 
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helhet. De har också blivit informerade innan och under intervju hur data som samlats in 

kommer att hanteras.  

10.2 Samhällsenliga aspekter 

Ur samhällets perspektiv så kan detta arbete hjälpa svenska företag att välja rätt typ av 

molntjänster och molntjänstleverantörer som passar dem genom att de får möjligheter att se 

vilken motivation andra företag har samt se deras motiveringar till varför de har den åsikten 

om en viss typ av aspekt inom molntjänster. Detta arbete ger också molntjänsteleverantörerna 

möjligheter att anpassa, marknadsföra, utveckla sina molntjänster för att göra dem så 

attraktiva på marknaden som möjligt.  

10.3 Vetenskapliga aspekter 

Under rubrik 9.4 jämförelse med andra arbeten går det att se att resultaten som tagits fram i 

detta arbete liknar de resultaten som tagits fram i arbetet SMEs’ Perception of Cloud 

Computing: Potential and Security. De har dock haft en annan metod för att få sina resultat 

samt att de gjort sitt arbete med en annan avgränsning(Sahandi, Alkhalil & Opara-Martins, 

2012). Det här arbetet hjälper till att lyfta fram företags motivation till molntjänster samt ge 

svar till varför motivationen ser ut som den gör, genom att företagen själva får motivera sina 

svar. Av de åsikter som lyfts fram av företagen i detta arbete behandlas problemen på en mer 

teknisknivå i arbetet “A systematic review on cloud computing. J Supercomput, 68(3), 

pp.1321-1346.”.  Detta gör det möjligt att för en molntjänstleverantör att se vilken 

problematik som kan finnas med deras tjänster med hjälp av detta arbete och behandla dem 

genom att se exempel på praktiska lösningar gällande t.ex. säkerhet i andra vetenskapliga 

arbeten som har fokuserat mer på det(Durao et al., 2014). Så detta arbete kan ses som en 

förstudie för molntjänstleverantören till annan forskning som fördjupar sig mer i just den 

problematiken de har. Detta arbete kan också inspirera andra att göra djupare undersökningar 

inom motivationen till molntjänster. 

10.4 Diskussion Bakgrund 

Bakgrunden tar upp de delar av molntjänster som är relevanta för att utföra detta arbete, detta 

har gjort det möjligt att ta fram aspekter som används för att skapa frågeställningen och gör 

det möjligt att bedöma företags motivation till molntjänster och de andra aspekter som också 

identifierats. Det hade dock vart fördelaktigt att undersöka fördelar och nackdelar med 

traditionella IT-lösningar samt vilka aspekter måste tänka på när de själva tillhandahåller ett 

system. Detta hade dock vart svårt att utföra sett ur en tidsaspekt och därför lades fokus på 

molntjänster.  

10.5 Diskussion Problemformulering 

Forskningsfrågorna är skapade för att gör det möjligt att uppfylla arbetets syfte. Detta görs på 

ett bra sätt då forskningsfrågorna gör det möjligt att plocka ut de nyckelelement från data som 

plockas ut från intervjuerna och då uppfylla arbetets syfte. Forskningsfrågorna skulle dock 

kunna vara ännu tydligare och på så vis precisera de nyckeldelar som finns i syftet och då ge 

en tydligare presentation av resultat och slutsats.  Avgränsningarna är ett nödvändigt ont då 

det ger möjlighet att utföra studien och ge ett resultat som är användbart, hade mer tid funnits 
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hade avgränsningen varit mer specifik där en typ av företagsstorlek hade kunnat få en 

grundligare analys. Det hade dock krävt mer tid då det är en tidskrävande process att få tag i 

rätt typ av företag som passar den avgränsningen. Avgränsningen gjorde också att arbete 

fokuserade på tre olika typer av företagsstorlekar men att den jämförelse som görs mellan 

dessa tre typer inte blir tillräckligt stark för att ge ett resultat inom delen som jämför de olika 

typerna av företagsstorlekar som verkligen kan visa de skillnaderna som finns mellan 

företagsstorlekarna utan endast kan ge en indikation om hur de skiljer sig åt. De etiska 

aspekterna som behandlades är nödvändiga för att utföra denna typ av arbete på ett korrekt 

sätt som inte påverkar individen eller företagen på ett negativt sätt.   

10.6 Diskussion Metodval 

Metodvalen som gjordes var nödvändiga för att kunna utföra arbetet som det var tänkt, att 

påbörja arbetet med en litteraturstudie gjorde det möjligt att skapa en frågeställning till 

intervjun som har relevanta kopplingar till molntjänster och forskning i området.  

Litteraturstudien gjordes endast på sidor som har kopplingar till forskningsvärlden, det hade 

kunnat vara fördelaktigt att göra en djupgående analys av populärvetenskapliga arbeten inom 

området för att på så vis få aktuella åsikter som kommer från företag och vanliga användare. 

Arbetet tar också upp alternativa metoder till den valda metoden och förklarar varför de inte 

har använts. Att TMT används var för att det är en teoretisk modell som kan användas för att 

bedöma någons motivation. Detta gör att företagen får svara på frågor som berör olika 

aspekter inom molntjänster för att se deras motivation till varje aspekt. De får också 

möjligheten att motivera sitt svar till varje fråga för att ge en tydligare bild av deras 

motivation och åsikt.  

10.7 Diskussion Validitetshot 

De validitetshot som finns till arbetet har blivit analyserade och hanterade för att kunna utföra 

arbetet och presentera resultat på ett legitimt sätt. Denna analys utfördes i ett tidigt skede i 

arbetet för att kunna motverka de problem som kan uppstå. De blir hanterade på ett korrekt 

sätt igenom hela arbetet, men att vara mer införstådd i exakt hur alla delar i ett stort arbete 

som detta utförs redan från arbetets start hade förenklat processen med att hantera och 

analyser validitetshot.  

10.8 Diskussion Genomförande 

Genomförandet har tre olika steg, det första steget är att plocka ut de aspekter som är 

nödvändiga för att behandla molntjänster ur ett företags perspektiv. Det andra steget är att 

anpassa dessa aspekter vilket gör det möjligt att skapa en frågeställning angående företagens 

motivation till att använda molntjänster.  

I arbetet skapades negativa och positiva aspekter för att skapa motsatser till varandra t.ex. 

fördelar mot nackdelar eller molntjänster mot traditionella IT-lösningar. Det görs dock i 

separata frågeformuleringar, det hade istället gått att ha en enskild fråga som används för att 

se vilken motivation som finns till varje del, där fördelarna ställs direkt mot nackdelarna i 

samma fråga. Det skulle t.ex. gå att ha en fråga som skulle kunna vara ”Vad värderar ni högst 

vid valet av molntjänster? 1 nackdelarna, 2 , 3, 4 fördelarna”  Detta hade tydligare visat vad 
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företagen hade sett som viktigast vid valet av molntjänster.  Det hade dock varit svårare att 

samla in motiveringarna till varje svar vilket hade gjort att den kvalitativa delen av arbetet 

skulle blivit lidande.  

Till frågorna i intervjuerna i arbetet så användes ordet aktivitet för att beskriva de olika 

delarna som arbetet undersöker, alltså molntjänster, traditionella IT-lösningar, fördelar med 

molntjänster, nackdelar med molntjänster och att arbeta med en utomstående organisation. 

Efter att arbetet reviderats så användes istället ordet aspekter då det passar bättre in på de fem 

aspekterna som undersöks. Budskapet i frågorna har dock gått fram till de företagen som 

blivit intervjuade och förändrar inte resultatet av arbetet.  

10.9 Diskussion Analys av resultat 

Analys av resultat används för att presentera den data som används för att besvara de 

forskningsfrågor som finns i arbetet. Detta görs på ett bra sätt då TMTs Utilityvärde 

tillsammans med motiveringar används för att presentera den data som används. Det som 

skulle kunna gjorts bättre är att den kvalitativa data som finns skulle användas mer utförligt 

än den gör i detta arbete. I det utförandet som arbetet är skapat nu så presenteras TMTs 

resultat och så används motiveringarna för att styrka de resultaten. Det skulle även vara 

möjligt att göra tvärt om där motiveringarna från intervjuerna är resultatens mittpunkt och 

data från TMT används för att styrka motiveringarna. Motiveringarna finns dock tillgängliga i 

bilagor som arbetet refererar till vilket gör det möjligt för läsaren att själv se de olika 

motiveringarna som företagen gjort.  
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Appendix A Validitetshot 

I denna bilaga behandlas alla de validitetshot som nämns av (Wohlin et al., 2012, S104-110). 

Denna bilaga förklarar varför ett validitetshot är applicerbart eller inte.  

Low statistical power: Detta kan utgöra en risk för detta arbete om bara kvantitativ data från 

TMTmodellen används för att presentera resultat. För att motverka detta kommer 7 intervjuer 

utföras med hjälp av en kvalitativmetod som inte påverkas av Low statistical power samma 

sätt som en kvantitativmetod.  

Violated assumptions of statistical tests: Handlar om att vissa typer av tester är beroenden 

av normalt distribuerade data och oberoende prover för att ge ett korrekt resultat. Detta arbete 

drabbas inte av det då det inte utgår från någon typ av statistisk data för att skapa ett resultat.  

Fishing and the error rate: Detta utgör ett validitetshot för detta arbete då det finns chans att 

fiska efter ett specifikt resultat t.ex. när frågorna ställs. Det som motverkar detta problem är 

att frågorna är gjorda på ett sådant sätt att de både kan lyfta fram positiva och negativa 

effekter med molntjänster. Varje fråga som kan ha en negativ eller positiv vinkling har en 

motfråga, t.ex. finns det frågor som handlar om fördelar med molntjänster och då blir 

motpolen till dessa de frågorna som behandlar nackdelarna. Frågorna är skapade med uppgift 

att finna orsakerna till att företag ser problem som finns eller inte finns med molntjänster mer 

än för att locka kunder. De resultat som presenteras går att använda av alla typer av företag 

som tillhandahåller molntjänster och att resultaten är korrekta är viktigt för att på så vis kunna 

anpassa sina tjänster för att passa de svenska företagens ändamål så bra som möjligt vilket gör 

att alla parter av studien tjänar på så ett så objektivttillvägagångssätt som möjligt. För att göra 

det så objektivt som möjligt används TMT för att skapa och bedöma frågorna. Detta görs även 

tillsammans med en motivering från den som blir intervjuad utöver den data som blir 

utplockad från frågeställningen som är skapad med TMT.  

Reliability of measures: Detta är ett validitetshot som tas i beaktning då resultaten kan 

variera när det är mänskliga åsikter som resultaten baseras på. För att motverka att resultaten 

enbart bedöms av den person som skriver arbetet så används TMT för att skapa intervju 

frågorna och för att bedöma intervjuernas resultat. Sedan används motiveringar till frågorna 

för att styrka de resultaten som TMT ger. Detta eliminerar dock inte problemet med att olika 

personer har olika åsikter helt.  Det förminskar dock hotet så att det kan accepteras.  

Reliability of treatment of implementation: Detta kan utgöra ett hot för detta arbete om 

t.ex. intervjuerna utförs på olika sätt mellan de olika deltagarna. Det problemet hanteras dock 

genom att det endast är en person som utför intervjuerna och att det finns en checklista för de 

olika stegen under intervjuernas gång för att processen ska vara så lik som möjligt mellan de 

olika tillfällena.  

Random irrelevancies in experimental setting: Detta validitetshot har att göra med om 

utomstående aspekter kan påverka ett experiment. T.ex. att det är störande ljud utanför 

lokalen som intervjun utförs. Detta validitetshot behandlas genom att förbestämda möten 



 

utförs på lugna platser där den som blir intervjuad känner sig trygg som t.ex. deras egna 

kontor.   

Random heterogeneity of subjects: Detta utgör ett validitetshot för detta arbete om de som 

blir intervjuade bara väljs slumpmässigt. Det motverkas dock genom att de måste befinna sig 

inom de avgränsningarna som beskrivs i arbetet. Detta gör att t.ex. ett företag utan en IT-

lösning och endast en anställd inte blir intervjuad. Utan de som blir intervjuade är företag som 

använder någon typ av IT inom företaget och även ligger inom de ramarna som satts upp 

under avgränsningar.  

History: Detta kan utgöra ett validitetshot om det är så att det blir nödvändigt att ställa 

följdfrågor efter att den första intervjun är utförd. Detta ses dock inte som något problem och 

har inte inträffat då endast en intervju ska täcka alla de frågor som ställs.  

Maturation: Det finns en risk att detta kan uppstå dock så hanteras intervjuerna på ett så 

effektivt sätt som möjligt för att behålla intresset hos dem som blir intervjuade. Intervjuerna 

blir inte speciellt långa om inte den som blir intervjuad är den som är intresserad av att ge 

långa och komplexa svar. Den korta tiden som intervjuerna pågår påverkar inte de som blir 

intervjuade negativt eller positivt. 

Testing: Detta validitetshot har att göra med om ett och samma test itereras och på så vis 

förändrar hur de som deltar i testet regerar och beter sig. Detta är inget validitetshot till detta 

arbete.  

Instrumentation: Är när olika typer av instrument används för att utföra testerna, det kan 

t.ex. vara att de frågorna som ställs vid intervjuerna är dåligt utformade. För att motverka 

detta och se till att frågorna är skapade med god kvalitet och bedöms med hjälp av TMT för att 

analysera intervjuerna på ett så objektivt sätt som möjligt. Det utförs också en dryrun-intervju 

för att analysera intervjun, frågorna och data som går att plocka ut. 

Statistical regression: Detta validitetshot har att göra med om ett tidigare test utförs och t.ex. 

de tio som presterade bäst eller sämst väljs ut för att delta i ett andra test. Alla dessa tio 

kommer då förmodligen inte att hamna i samma segment som tidigare på grund av pure 

random variation. Detta är inget som påverkar detta arbete då det endast utförs en intervju 

och vad de som deltar i intervjuerna tidigare gjort inte behöver tas i åtanke.  

Selection: Detta validitetshot har att göra med hur olika människor presterar oavsett vilken 

målgrupp de tillhör. Det kan t.ex. ha att göra med att de som är frivilliga att ställa upp är mer 

motiverade att delta i testet/intervjun än vad de andra deltagarna är. Detta motverkas dock i 

och med möjligheten att tacka nej till att delta. Det kan accepteras på grund av att det inte är 

ett test som mäter prestanda utan endast frågar efter åsikter. 

Mortality: Detta validitetshot handlar om att en viss del av populationen väljer att inte längre 

delta i testet efter en viss tid så att t.ex. vissa testresultat måste strykas. Detta är dock inget 

problem i detta test då det endast är en intervju som ska utföras och alla som intervjuas 

kommer från samma population så att en försvinner(t.ex. kräver att de inte används i arbetet) 

spelar ingen roll för helheten av arbetet förblir densamma.  



 

Ambiguity about direction of causal influence: Detta validitetshot handlar om ifall A 

påverkar B eller tvärtom. Det kan även vara att X påverkar A och B, eller en av dessa. Det 

kan såklart finnas möjlighet att sättet som frågorna ställs eller av vem de ställs kan ha en viss 

påverkan hur svaren blir av den som blir intervjuad. Detta problem hanteras dock genom att 

intervju utförs på ett så neutralt, strukturerat och likvärdig oavsett när det utförs. För att göra 

detta tydligt så är det endast en person som utför intervjuerna och de utförs alltid på ett 

likvärdigt sätt. Detta kan också t.ex. appliceras i detta arbete om data som tagits fram med 

TMT från intervjuerna används för att presentera en korrelation som egentligen inte finns där. 

Detta motverkas genom att det inte görs, ska en korrelation presenteras så görs det endast 

genom att analysera data från TMT tillsammans med de motiveringarna som besvaras till 

varje fråga. Detta gör det möjligt att påvisa att t.ex. ett svenskt företag anser att det inte är 

möjligt att använda molntjänster(aspekt 1) i sitt arbete på grund av att det inte är möjligt för 

dem att inte längre ha full kontroll över sitt system (aspekt 5). Skulle svarsdata på dessa två 

aspekter vara låg dras inte en slutsats att det finns en korrelation, men om de påpekar i sin 

motivering att det finns ett samband mellan dessa två så är det möjligt att påpeka att de hänger 

ihop.  

Multiple group threats: Detta validitetshot handlar om i ett experiment med flera grupper så 

påverkas de individuella grupperna olika av de validitetshot som finns för individuella 

grupper, detta är inte ett hot som påverkar detta arbetet. 

Interactions with selection: Detta validitetshot har att göra med hur olika grupper kan lära 

sig olika fort. Det kan t.ex. vara att ena gruppen lär sig en metod för att utföra ett test snabbare 

än den andra gruppen. Detta kan ha att göra med den ena gruppens bakgrund och kunskaper 

sedan tidigare. Detta göra att den ena gruppen t.ex. kan mogna snabbare och ge andra resultat. 

Detta är dock inget som är ett problem för detta arbete då det är så pass korta intervjuer och 

att de mer handlar om att förmedla sin åsikt än att påvisa resultat av det de har lärt sig och inte 

lärt sig.  

Diffusion or imitation of treatments: Detta validitetshot uppstår när t.ex. kontrollgruppen i 

ett experiment lär sig utifrån de andra grupperna och på så vis får ett övertag. Det kan t.ex. 

vara att en grupp är tillsagda att arbeta utefter impuls på de problem som uppstår medans den 

andra gruppen är tillsagd att planera sitt arbete. Då kan de som är tillsagda att arbeta efter 

impuls ändå planera sitt arbete för att de har blivit påverkade av den andra gruppen. Detta hot 

är inte applicerbart på detta arbete.  

Compensatory equalization of treatments: Detta hot kan inträffa om den grupp som agerar 

kontrollgrupp får en kompensation just för att de är en kontrollgrupp. Detta är dock inget 

problem i detta arbete då det inte förekommer och att det inte finns någon kontrollgrupp.  

Compensatory rivalry: Om en av testgrupperna behandlas sämre just för att de tillhör en viss 

grupp kan påverka dem till att utföra testerna sämre än vad de egentligen skulle. De kan även 

vara motsatt att om en grupp blir behandlade bra för att de tillhör en viss grupp kan få dem att 

utföra uppgiften till sitt yttersta, det kan ge en missvisande bild av resultatet. Detta är inget 

som är applicerbart på detta arbete.  



 

Resentful demoralization: Detta validitetshot liknar det ovan i och med att en grupp 

behandlas illa kan få den att prestera annorlunda men skiljer sig på den punkten att en grupp 

inte väljer att förstöra resultaten i studien medvetet på grund av detta. Utan istället för att 

avsiktligt göra dåligt ifrån sig så ger upp eller inte gör sitt bästa för att slutföra uppgifterna.  

Inadequate preoperational explication of constructs: Detta validitetshot har att göra med 

att de begrepp, metoder och teorier som används inte beskrivs tillräckligt noggrant. Det kan 

leda till stora problem att de inte går att förstå de resultat som presenteras eller vad som 

egentligen är bra eller dåligt på grund av de grundläggande delarna inte är tydligt beskrivna. 

Detta validitetshot kan beröra denna studie men hanteras genom att ha tydliga definitioner av 

de metoder, teorier och begrepp som används igenom hela arbetet. 

Mono-operation bias: Detta validitetshot handlar om när en studie endast har en variabel 

som undersöks. Det kan t.ex. vara ifall syftet med studien är att undersöka hur bra en bil är 

och då undersöks endast topphastighet vilket inte visar helheten för hur bra en bil är. Detta är 

inget som berör detta arbetet.  

Mono-method bias: Är ett validitetshot som uppstår när endast ett sätt används för att 

undersöka ett problem. Vilket gör att det kan bli svårt att bedöma om resultaten är korrekta. 

Detta är dock inget problem i detta arbete då data som samlas in från intervjuerna bedöms 

sedan på två sätt. Det ena sättet är att analysera den data som samlas in med TMT från 

frågorna som kan besvaras med 1 till 4. Det andra sättet att få fram resultatet är att analyser de 

motiveringar som samlas in. Detta gör att två sätt används för att analysera data vilket gör att 

resultaten kan jämföras mot varandra.  

Confounding constructs and levels of constructs: Detta hot har att göra med vilken nivå 

som arbetet konstrueras på. Det kan t.ex. vara att ställa för svåra frågor vid intervjuerna som 

gör att de som blir intervjuade inte kan ge ett korrekt svar. Detta leder till att data som samlas 

in blir oanvändbar. För att eliminera detta problem så läggs intervjuns komplexitet på en 

grundläggandenivå som gör det lätt för alla typer av målgrupper att förstå även om det skulle 

vara möjligt att ha en högre nivå på frågeställningen för de som ska intervjuas, vilket oftast är 

IT-ansvarig på företaget som blir intervjuad.  

Interaction of different treatments: Om en testperson är delaktig i flera studier där de testar 

mattekunskaper så skulle det ena testet kunna påverka resultatet i det andra, genom att 

kunskap från första testet används i det andra. Det är dock inget som påverkar detta arbetet då 

data som samlas in berör tycke, smak och erfarenheter mer än kunskap.  

Interaction of testing and treatment: Om den studie som utförs har som syfte att undersöka 

hur många stavfel en genomsnittlig elev på en skola gör vid vanligt skrift så kan vetskapen 

om att den testas förändra resultatet då de är medvetna om att deras resultat undersöks och då 

beter sig annorlunda. Detta är inget som berör denna studie.  

Restricted generalizability across constructs: En behandling av en konstruktion kan 

påverka en annan del. Detta skulle kunna jämföras med att en bil görs snabbare och detta ses 

endast som en positiv egenskap då ingen tänker på att bromsarna inte längre är anpassade och 



 

tar mer slitage än tidigare. Detta arbete har inget sådant problem då de endast är frågor 

angående hur de som blir intervjuade ser på molntjänster utan att behandla någon som helst 

typ av implementering eller prestanda.   

Hypothesis guessing: Detta hot handlar om att en hypotes skapas och att de som är delaktiga 

i utförandet av studien sedan försöker att få resultaten att efterfölja det som sagts i hypotesen. 

Frågorna i detta arbetet är utformade så att de både kan uppfylla hypotesen och inte göra det. 

Detta är inte applicerbart på denna studie då det är utomstående personer som besvarar de 

frågor som kommer användas som resultat för att besvara hypotesen.  

Evaluation apprehension: Detta validitetshot har att göra med att de som blir intervjuade 

känner sig hotade eller underlägsna och väljer då att svara annorlunda på de frågor som ställs i 

intervjun för att framstå ”bättre” än vad de är. Detta problem förminskas dock genom att det 

är frivilligt att delta i intervjun och att den som utför intervjun inte har någon maktposition 

över de som blir intervjuade.  

Experimenter expectancies: Detta validitetshot berör denna studie då frågorna kan ställas på 

ett sådant sätt att det endast skulle lyftas fram fördelar med molntjänster, detta tjänar dock inte 

arbetets syfte då det är till för att hitta de svagheter och fördelar molntjänster har och ge 

förslag på förbättringar för att kunna göra molntjänster mer attraktivt för svenska företag. 

Interaction of selection and treatment: Detta är ett validitetshot som berör denna studie då 

det skulle kunna vara fel målgrupp som blir intervjuad i studien. Detta hot elimineras dock 

genom att det endast är svenska företag som blir intervjuade och det är svenska företag som är 

population som ska undersökas. Detta är företag som i dagsläget redan använder någon typ av 

IT-lösning. Dessa företag anses tillhöra den population som kan tänkas vara intresserade av 

molntjänster.  

Interaction of setting and treatment: Detta är validitetshot har att göra med att en 

problematik lyfts fram genom att använda gamla metoder eller ”leksaks” lösningar som inte 

utgör något riktigt problem. Detta hot är inte applicerbart på detta arbete.  

Interaction of history and treatment: Detta är ett validitetshot som är applicerbart på detta 

arbete då det finns möjlighet att t.ex. det sprids en nyhet angående ett säkerhetsproblem med 

molntjänster samma dag som intervjuer utförs. Detta skulle kunna påverka de svaren som 

kommer från den som blir intervjuad. För att motverka detta problem så görs inga intervjuer 

direkt efter att något liknande skulle ha inträffat utan då skjuts intervjuerna fram. 

 

 

 

 

 



 

Appendix B Frågor till intervju  

Bra att veta! 

Alla intervjuer är anonyma och det är endast jag som utför intervjuerna som vet vilka företag 

som har blivit intervjuade, inga namn används i examensarbetet. Intervjuerna kommer att 

spelas in men dessa inspelningar kommer att tas bort efter att examensarbetet är godkänt. 

Behöver ni avbryta under intervjun är det möjligt då vi i sådant fall kan fortsätta vid ett senare 

tillfälle. Om en fråga skulle behövas ställas om så ber jag om möjligheten att jag kan kontakta 

er via telefon vid ett senare tillfälle.  

Förklaring av intervjun.  

Intervjun är uppdelad i fem delar. Den första delen är till för att skapa en uppfattning om er 

kunskap angående molntjänster.  

De andra fyra delarna förklaras inför varje del. Har ni frågor så är det bara att ställa dem så 

ska jag förtydliga. Var noggrann med att läsa varje fråga och svara noggrant.  

Det finns fem aktiviteter i frågeställningen, dessa är molntjänster, traditionella IT-lösningar, 

fördelar med molntjänster, nackdelar med molntjänster och arbeta tillsammans med en 

utomstående organisation som tillhandahåller era system(molntjänster). Det kommer att 

ställas ett flertal frågor angående varje aktivitet som ni sedan ska besvara genom att ge det ett 

poäng med en förbestämd skala från ett till fyra samt ge en motivering till ert svar.  

Förtydligande av kontext 

När det är en fråga som handlar om aktiviteterna så är det användandet av molntjänster 

överlag eller traditionell IT-lösningar överlag. Det handlar inte om hur ni ser på att använda 

molntjänster till en liten specifik uppgift. Detsamma gäller för fördelarna och nackdelarna 

med molntjänster samt att arbeta med en utomstående organisation som tillhandahåller 

tjänster åt er. Det är dock möjligt att man t.ex. tänker sig en möjlig kombination av 

molntjänster och traditionella IT-lösningar men i frågeställningen så är det en övergripande 

bild som gäller.  

För att förtydliga så används fråga 1 som exempel. 

Fråga 1: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använda molntjänster 

i ert dagliga arbete? 

Svar1 :Går inte genomföra(1), 2, 3, absolut genomförbart(4). 

Motivering: Motivera varför ni kan genomför ert arbete eller inte med molntjänster.   

Här är frågeställningen hur ni ser på möjligheten att utföra era arbetsuppgifter med till största 

del molntjänster. Det utesluter dock inte att ni anser er vara tvungna att t.ex. använda 

traditionella IT-lösningar till en specifik tjänst eller liknande.  

Frågorna är också riktade till företaget som stort alltså hur de olika aktiviteterna skulle 

påverka en IT-lösning som helhet och användandet av denna för alla användare. 



 

Frågor 

Om ert företag 

Namn: 

Bransch: 

Antal anställda: 

Kontextfrågor 

Vet du vad molntjänster är?  

Vet du vad Software as a service(SaaS), Platform as a service(PaaS) och (Infrastructure as a 

service(IaaS) är för något? 

Använder du molntjänster och i så fall vart(hemma, jobbet)? 

Vilka nackdelar ser du med molntjänster? 

Vilka fördelar ser du med molntjänster? 

Använder ni traditionella IT-tjänster? 

Förmåga att slutföra aktiviteter i ert dagliga arbete handlar om er förmåga att slutföra aktivteter, 

det innebär alltså hur ni ser på er förmåga att utföra arbete med hjälp av en ”aktivitet”. Om vi använder 

fråga 1 som exempel.  

Om ni svarar med en etta så innebär det att ni inte kan arbeta om ni skulle vara tvungna att använda 

molntjänster. En tvåa innebär att ni skulle kunna arbete men väldigt begränsat. En trea innebär att ni 

kan arbeta bra utan några större begränsningar och en fyra innebär att ni skulle kunna arbeta utan 

några problem.  

Värde av poäng under delen Förmåga att slutföra aktiviteter i ert dagliga arbete bedöms genom att 

ett och två påvisar negativitet emot molntjänster medans tre och fyra visar positivitet emot 

molntjänster. 

Fråga 1: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använda molntjänster 

i ert dagliga arbete? 

Svar 1: Går inte genomföra(1), 2, 3, absolut genomförbart(4). 

Motivering: Motivera varför ni kan genomför ert arbete eller inte med molntjänster.   

Fråga 2: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använder traditionella 

IT-lösningar(t.ex. er nuvarande lösning) i ert dagliga arbete? 

Svar 2: absolut genomförbart(1), 2, 3, går inte genomföra(4). 

Motivering: Motivera varför ni kan utföra ert arbete eller inte tillsammans med traditionella IT-

lösningar. 

Fråga 3: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete med molntjänster med tanke på de 

möjliga nackdelar som finns? 

Svar 3: Går inte genomföra(1), 2, 3, absolut genomförbart(4). 

Motivering: Motivera varför nackdelarna skulle påverkar er förmåga att utföra ert dagliga arbete eller 

inte.  

Fråga 4: Hur ser ni på er förmåga att utföra ert dagliga arbete med molntjänster med tanke på de 

möjliga fördelar som finns? 



 

Svar 4: Går inte genomföra(1), 2, 3, absolut genomförbart(4). 

Motivering: Motivera varför fördelarna påverkar er förmåga att utföra ert dagliga arbete eller inte.  

Fråga 5: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete då det finns en utomstående 

organisation som är involverade i att tillhandahålla era system/tjänster/mjukvaror/lagring? 

Svar 5: Går inte genomföra(1), 2, 3, Absolut genomförbart(4) 

Motivering: Motivera varför arbete tillsammans med en utomstående organisation påverkar er 

förmåga att utföra ert dagliga arbete eller inte.  

Värde av att utföra aktiviteter(Value) handlar om det värde ni ser i en aktivitet. Alltså inte om det är 

genomförbart eller inte utan om ni ser ett egentligt värde i att t.ex. använda molntjänster, det innebär 

alltså att bedöma om det skulle vara värdefullt att t.ex. använda molntjänster. Så vi använder fråga 6 

som exempel för att förtydliga detta. 

En etta påvisar att det finns inget värde i det(ni kan inte se något värde i att använda molntjänster och 

värdera användandet av traditionella IT-lösningar högre. En tvåa är att ni kan se ett lite värde i det men 

att ni fortfarande värdera traditionella IT-lösningar högre. En trea är att ni ser ett värde i det och tror 

att det skulle värderas högre av er än traditionella IT-lösningar. En fyra påvisar att ni tror att 

molntjänster skulle vara mycket bättre för er än traditionella IT-lösningar.  

Värde av poäng under delen Värde av att utföra aktiviteter(Value) bedöms genom att ett och två 

påvisar negativitet emot molntjänster medans tre och fyra visar positivitet. 

Fråga 6: Hur skulle ni värdera användandet av molntjänster om de var tillgängliga? Skulle det skapa 

bättre arbetsförhållande jämfört med en traditionell IT-lösning (t.ex. er nuvarande IT-lösning)  

Svar 6: Nej traditionella IT-system fungerar mycket bättre för oss(1), 2, 3, Molntjänster fungerar 

mycket bättre för oss(4). 

Motivering: Motivera varför ni värderar molntjänster positivt eller negativt.   

Fråga 7: Hur skulle ni värdera användandet av traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande IT-

lösning)? Tror ni det fungerar bättre än att byta till molntjänster? 

Svar 7: Traditionella IT-lösningar fungerar mycket bättre till vårt arbetsätt(1), 2, 3, Molntjänster 

skulle fungera mycket bättre till vårat arbetssätt(4). 

Motivering: Motivera varför ni värderar traditionella IT-system positivt eller negativt. 

Fråga 8: Hur värderar ni de potentiella nackdelar som finns med molntjänster för er i avseendet att 

använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som nackdelar med molntjänster skulle ha stort eller 

litet värde för er.  

Svar 8: Nackdelarna är avgörande(1), 2, 3, Nackdelarna spelar ingen roll(4). 

Motivering: Motivera varför ni värderar nackdelarna som ni gör. 

Fråga 9: Hur värderar ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster för er i avseendet att 

använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som fördelar med molntjänster skulle ha stort eller 

litet värde för er.  

Svar 9: Fördelarna har inget värde för oss(1), 2, 3, Fördelarna har ett stort värde för oss(4). 

Motivering: Motivera varför ni värderar fördelarna som ni gör.  

Fråga 10: Hur värderar ni att en utomstående organisation har huvudansvaret för ert system eller delar 

av ert system? 

Svar 10: Vi ser det som något negativt(1), 2, 3, Vi ser det som något positivt(4). 

Motivering: Motivera varför ni ser eller inte ser ett värde i att någon annan tillhandahåller ert system. 



 

Tid för att utför aktiviteter(delay) Handlar om tiden det skulle kunna ta för er att utföra ert arbete 

med de olika aktiviteterna i åtanke. Det handlar alltså om påpeka om de olika aktiviteterna skulle ha en 

positiv eller negativ påverkan ur en tidsaspekt. Om vi använder fråga 11 som exempel så handlar det 

om att bedöma om användandet av molntjänster skulle göra att ni sparar tid eller förlorar tid. Här 

påvisar en etta att ni skulle spara mycket tid genom att använda molntjänster, en tvåa att ni skulle 

spara en del tid. En trea skulle säga att ni skulle förlora tid och en fyra skulle säga att ni skulle förlora 

mycket tid.  

Värde av poäng under delen Tid för att utför aktiviteter(delay) bedöms genom att ett och två påvisar 

positivitet emot molntjänster medans tre och fyra visar negativitet. 

Fråga 11: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda molntjänster jämfört med traditionella 

IT-lösningar? 

Svar 11: ja det skulle spara tid (1), 2, 3, nej det skulle göra att vi förlorar tid(4).  

Motivering: Motivera varför ni skulle spara/förlora tid genom att använda molntjänster. 

Fråga 12: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda en traditionell IT-lösning jämfört med 

molntjänster? 

Svar 12: nej molntjänster skulle spara tid(1), 2, 3,  Ja vi skulle vinna tid på att använda traditionella 

IT-lösningar(4) 

Motivering: Motivera varför ni sparar/förlorar tid på att använda traditionella IT-lösningar. 

Fråga 13: Tror ni att de potentiella nackdelar som finns med molntjänster skulle kunna påverka den 

tid det krävs i dagsläget att utföra arbetsuppgifter än om ni använder traditionella IT-lösningar (t.ex. er 

nuvarande lösning)      

Svar 13: nej nackdelarna skulle inte påverka tiden(1), 2, 3, ja, nackdelarna skulle göra arbetet mindre 

effektivt(4).  

Motivering: Motivera varför nackdelarna påverka eller inte påverka den tiden som arbetet tar idag. 

Fråga 14: Tror ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster skulle kunna påverka den tiden 

det tar att utföra arbetet idag jämfört med användandet av traditionella IT-lösningar (t.ex. er nuvarande 

lösning)  

Svar 14 ja, fördelarna skulle effektivsera arbetet(1), 2, 3, nej, fördelarna skulle inte ha någon påverkan 

på arbetets effektivitet(4). 

Motivering: Motivera varför fördelarna skulle kunna göra arbetet mer tidseffektivt eller inte.  

Fråga 15: Tror ni att ert arbete kan bli påverkat tidsmässigt på grund av att ni använder en tjänst som 

tillhandahålls av en utomstående organisation istället för att ni själva tillhandahåller tjänsten? 

Svar 15: Det skulle förbättra arbetet tidsmässigt(1), 2, 3, Det skulle ha en negativ inverkan 

tidsmässigt(4).  

Motivering: Motivera varför det skulle försämra eller förbättra arbetet ur en tidsynpunkt.  

Potentiell nytta av att byta till molntjänster(Γ) Denna del av frågeställningen handlar om att 

bedöma när ni kan se en belöning/nytta i de olika aktiviteterna. Om vi använder fråga 16 som exempel 

så innebär det att ni ska bedöma när ni kan dra nytta av den potentiella belöningen som finns med 

molntjänster. Kan ni dra nytta av belöningen direkt t.ex. att det sker i ett tidigt skede av 

implementationen av molntjänster. Blir det möjligt för er att dra nytta av molntjänster tidigt/direkt så 

värderas detta med en etta. En tvåa påvisar att ni inom en ganska kort tidsperiod kan se en belöning 

med molntjänster. En trea påvisar att ni tror det tar ganska lång tid innan ni kan se en belöning i att 



 

använda molntjänster och en fyra påvisar att ni tror det tar lång tid eller aldrig innan ni kan se någon 

belöning med att använda molntjänster.  

Värde av poäng under delen Potentiell nytta av att byta till molntjänster bedöms genom att ett och 

två påvisar positivitet emot molntjänster medans tre och fyra visar negativitet. 

Fråga 16: Om ni skulle byta till molntjänster, hur lång tid skulle det ta innan ert företag kan dra nytta 

av detta om ni överhuvudtaget kan se någon nytta med ett byte? 

Svar 16: Vi kan se en belöning i att använda molntjänster tidigt(1),2,3,Det skulle ta lång tid innan vi 

kan se någon belöning i att använda molntjänster eller ingen belönings alls(4). 

Motivering: Motivera om ni kan se en belöning i användandet av molntjänster eller inte. 

Fråga 17: Om det finns en belöning med att arbeta med traditionella IT-lösningar(Kunna arbeta med 

traditionella IT-lösningar fullt ut) när skulle den inträffa?  

Svar 17: Det skulle ta lång tid eller så finns det ingen belöning(1), 2, 3, Belöningen sker direkt(4) 

Motivering: Motivera om ni kan se en belöning i användandet av traditionella IT-lösningar eller inte.  

Fråga 18: Ser ni några potentiella nackdelar med att arbeta med molntjänster i framtiden, och när 

inträffar de i så fall? 

Svar 18: Nej nackdelarna kommer inte påverkar inte vårat arbetsätt(1), 2, 3, Nackdelarna påverkar oss 

direkt vid implementeringen av molntjänster(4). 

Motivering: Motivera varför nackdelarna påverkar er tidigt eller inte.  

Fråga 19: Om det finns en belöning/nytta med de potentiella fördelarna när inträffar 

belöningen/nyttan för er? 

Svar 19: Direkt då vi kan börja dra nytta av fördelarna tidigt(1), 2, 3, Det skulle ta lång tid eller att vi 

inte ser någon belöning/nytta med fördelarna.  

Motivering: Motivera varför ni kan dra nytta av fördelarna tidigt eller inte.  

Fråga 20: Om det finns en belöning för er att jobba med en utomstående organisation när kan ni dra 

nytta av det? 

Svar 20: Direkt när vi påbörjar samarbetet(1), 2, 3, Efter lång tid eller inte alls(4). 

Motivering: Motivera om ni kan dra nytta av ett samarbete eller inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix C Kontextfrågor 

Vet du vad molntjänster är? Alla: ja 

Vet du vad SaaS, PaaS, och IaaS är för något? Företag 1: Ja 

Företag 2: Ja 

Företag 3: Nej 

Företag 4: Ja 

Företag 5: Ja 

Företag 6: Ja 

Företag 7: Nej 

Använder du molntjänster och i så fall 

vart(hemma, jobbet)? 

Företag 1: Ja 

Företag 2: Ja, arbetet 

Företag 3: Båda 

Företag 4: Hemma 

Företag 5: Ja, båda 

Företag 6: Ja, båda 

Företag 7: Hemma, snart på jobbet(Office 365) 

Vilka nackdelar ser du med molntjänster? Företag 1: Tappar kontroll 

 

Företag 2: Möjligheten att påverka prissättning, 

Att man lägger support och service hos en 

tredjepart istället för att själva styra över den 

delen. 

 

Företag 3: Säkerheten, låg förtroende(från 

användare) Deras egna okunskap. 

 

Företag 4: Säkerheten 

 

Företag 5: Kontroll 

 

Företag 6: Juridiken och konservatismen 

 

Företag 7: IT-säkerhet 

Vilka fördelar ser du med molntjänster? Företag 1: Slipper huvudvärk, Tidigare hostat 

egna servrar gör inte det längre och slipper 

numera att t.ex. tänka på inköp av nya servrar 

 

Företag 2: Att när systemet verkligen fungerar så 

är det någon annan som driftar det. Det kan även 

i vissa fall minska kostnader. 

 

Företag 3: Lätt åtkomligt 

 

Företag 4: Tillgängligheten  

 

Företag 5: Anser att molntjänster är väldigt säkra 

då man kan distribuera över t.ex. tre datahallar i 

tre olika länder vilket förhindrar risken att miljön 

ligger ner. 

 

Företag 6: Dynamiken  

 

Företag 7: Åtkomst 



 

Använder ni traditionella IT-tjänster? Företag 1: Egentligen inte, de har en VPN-server 

som de använder samt en testmiljö. 

 

Företag 2: Ja, det är en hybridlösning, devis i 

molnet och delvis på plats. 

 

Företag 3: Ja, och delvis molntjänster 

 

Företag 4: Ja 

 

Företag 5: Ja, en del av plattformen 

 

Företag 6: Ja, en hybridlösning 

 

Företag 7: Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix D Genomförande med motiveringar till svar 

Motiveringarna till frågorna i denna bilaga är antingen citat kopierade direkt från 

motiveringarna som kan ses i bilagorna som kommer från varje intervju eller en 

sammanställning av det som sagts som motivering av företaget. Detta är för att vissa svar går 

bra att kopiera rakt av då det på ett tydligt sätt förklarar företagets åsikt, vissa av svaren har 

innefattat längre diskussioner i intervjuerna vilket gör att det blir tydligare om deras 

motivering sammanställs.  I denna bilaga är värden över 2.5 positiva mot molntjänster och 

värden under 2.5 negativa.  

Fråga 1  

Fråga 1 ser ut på detta sätt ”Fråga 1: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni 

överlag skulle använda molntjänster i ert dagliga arbete?” Medianen och medelvärdet påvisar att 

överlag så ser företagen positivt på sina möjligheter att använda molntjänster för att genomföra sitt 

dagliga arbete. Det finns också företag som ser negativt på möjligheten att genomföra deras dagliga 

arbete i och med de minvärde som är satt. För att se alla värden se tabell 1.  

Medel 3.142 Median 3 Min 2 Max 4 

Tabell 1 – värden fråga ett. 

Det är endast ett av de sju tillfrågade företagen som ser negativt på sina möjligheter att utföra sitt 

dagliga arbete tillsammans med molntjänster. Det är dock två företag som ser maximal positivitet till 

att använda molntjänster för att utföra sitt dagliga arbete. För att se alla resultat se tabell 2. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

4 3 3 2 3 4 3 

Tabell 2 – fråga ett resultat alla företag. 

Motivering från företag 1: De påpekar att det skulle ha svårt att arbeta utan molntjänster då 

de utvecklar kod och att molntjänsterna ger möjlighet till alla på företaget att checka kod ut 

och in vilket förenklar deras arbete avsevärt. De påpekar dock att de kör sin testmiljö med 

traditionella IT-lösningar då det skulle bli för hög fördröjning om den kördes i molntjänster. 

De påpekar också att de inte ser några svårigheter att arbeta med molntjänster utan att det som 

möjligen skulle kunna förhindra detta är avsaknad av internet eller att företaget har en policy.  

Motivering från företag 2: De påpekar att molntjänster i deras ögon inte är helt fulländat 

delvis på grund av saker som t.ex. single sign on i deras ögon blir mer komplext då de måste 

ha någon slags integration med deras lokala miljö för att synkronisera detta. De påpekar också 

att det ibland kan vara problem med supporten då de inte längre själva kan styra över detta 

utan måste förlita sig på en tredje part. Det är detta som göra att det blir en trea istället för en 

fyra men de lyfter också fram att tjänsterna blir bättre på att hantera detta och att använda 

molntjänster skulle vara fullt genomförbart.  

Motivering från företag 3: De kör redan idag lösningar som i deras ögon liknar 

molntjänster, de säger att de använder tunna klienter tillsammans med terminalservrar så att 



 

användaren skulle inte märka någon skillnad och därför tror de att det inte skulle vara några 

problem att använda molntjänster istället.  

Motivering från företag 4: De påpekar att det skulle bli svårt när de utvecklar och använder 

olika typer av programmeringsprogram och att det skulle göra deras arbete mer komplext.  De 

påpekar också att de skulle tappa vissa kunder på grund av säkerhetsaspekter och att de själva 

inte skulle ha kontroll över informationen. De påpekar också att de skulle vara genomförbart 

om de ignorera dessa kunder men att det skulle medföra stora förändringar och att de 

förmodligen skulle vara tvungna att förändra det arbetsätt de har i dagsläget.  

Motivering från företag 5: De säger att kontrollen över systemet kan vara problematisk, de 

vill ha möjligheten att ta snabba beslut och inte behöva vänta flera veckor för att kunna utföra 

det de vill. De säger dock att det skulle vara genomförbart att arbeta med molntjänster, deras 

plattform är byggd så att den skulle passa både som traditionell IT-lösning och i molntjänster. 

Motivering från företag 6: De säger att det absolut skulle vara genomförbart men att den 

största rädslan är att hela företaget inte skulle kunna arbeta för att internetåtkomsten 

försvinner. De lyfter dock fram att man kan ha redundanta internetuppkopplingar och att elen 

också kan försvinna. De påpekar också att det kan finnas ett visst motstånd mot molntjänster.  

Motivering från företag 7: De påpekar att de tror att det skulle vara genomförbart men att de 

kräver ändringar i t.ex. brandväggs regler från den organisationen som sköter vissa delar av 

deras infrastruktur.  

Fråga 2 

Fråga 2 ser ut på detta sätt ”Fråga 2: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni 

överlag skulle använder traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande lösning) i ert dagliga arbete?” 

Denna fråga har alla företagen besvarat med ett där de påvisar stor positivitet angående deras 

möjligheter att använda traditionella IT-tjänster för att genomföra deras dagliga arbete. Medel, 

median, min och max värden kan ses i tabell 3 och alla värden kan ses i tabell 4.  

Medelvärde 1 Median 1 Min 1 Max 1 

Tabell 3 – värden fråga två 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

1 1 1 1 1 1 1 

Tabell 4 – resultat fråga två alla företag 

Motivering från företag 1: De påpekar att det absolut skulle vara genomförbart för dem, det 

skulle dock vara ett stort projekt då de i nuläget använder molntjänster till största del. Detta är 

inte heller något de strävar efter att göra. 

Motivering från företag 2: De påpekar att det är absolut genomförbart på grund av att de kan 

hålla det enkelt och att de har kontroll på miljön själva. De lyfter dock fram att det kräver mer 

resurser att ha traditionella IT-lösningar själva på grund av att de själva måste drifta och 

underhålla miljön.  



 

Motivering från företag 3: Motiverar detta endast genom att påpeka att detta är deras 

befintliga lösning och att det fungerar.  

Motivering från företag 4: Företag fyra påpekar att det absolut är genomförbart att använda 

traditionella IT-lösningar då det är det de använder uteslutande i dagsläget. De tillhandahåller 

dock molnlösningar som deras kunder kan använda men deras information körs inte i 

molntjänster.  

Motivering från företag 5: I denna delen svarar företag 5 såhär ” Ja det är absolut 

genomförbart det är en etta alltså, vi använder en hostingpartner för våran plattform våra interna 

delar här driftar vi helt själva i vårt eget datarum då så det är absolut inga problem att drifta det 

i en vanlig miljö som egentligen inte är en molntjänst. Det är egentligen lite mitt i mellan en 

molntjänst och en traditionell som man har själv då men vi alltså det som är lite annorlunda för 

oss och många andra som använder hostingtjänster är att vi har mer eller mindre full kontroll 

över våra system vi styr dem helt själva. Det enda vi inte har kontroll är den gemensamma 

infrastrukturen som nätverk och sådär men att gå in på en maskin som administratör och göra 

ändringar allt sånt kan vi göra och det är lite det med att ha kontroll det blir lite svårare om man 

kommer över i molndelen.” 

Motivering från företag 6: Företag sex påpekar att det går att genomföra deras dagliga 

arbete med traditionella IT-lösningar. De lyfter dock också fram att de vill få sina kunder att 

använda molntjänster och samtidigt använda det själva. 

Motivering från företag 7: Företag sju påpekar att det är en lösning de använder i dagsläget 

och att det är absolut genomförbart.  

Fråga 3 

Fråga 3 ser ut på detta sätt ”Fråga 3: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete med 

molntjänster med tanke på de möjliga nackdelar som finns?” Denna fråga har fått ett medelvärde samt 

median som påvisar positivitet mot molntjänster . Det finns även företag som visat maximal positivitet 

mot molntjänster samt företag som påvisat negativitet mot molntjänster genom att svara med en tvåa. 

Se tabell 5 för alla värden.  

Medelvärde 3 Median 3 Min 2 Max 4 

Tabell 5 – värden för fråga tre 

Alla resultat till fråga 3 kan ses i tabell 6.  

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

4 3 3 2 3 4 2 

Tabell 6 – resultat för fråga tre alla företag 

Motivering från företag 1: Företag ett anser att en nackdel är att de tappar lite kontroll, de 

lyfter också fram att det var ett ganska stort arbete med lagar och regler innan de kunde 

implementera sin nuvarande lösning.  De var tvungna att ta hjälp av jurister och göra en 

ganska stor utredning för att få det att vara genomförbart, de anser dock att nu när det är gjort 

är det inget problem och inget som påverkar dem i aspekten att utföra deras arbete.  



 

Motivering från företag 2: Motiverar endast genom att påpeka att de inte har någon större 

inverkan på deras arbetsätt.  

Motivering från företag 3: Har ingen större motivering till varför de sätter en trea, de 

nämner att de anser att säkerhet och lågt förtroende är det de ser som nackdelar men motiverar 

egentligen inte mer än så.  

Motivering från företag 4: De påpekar att de skulle börja tappa kunder om de använder 

molntjänster vilket de ser som en nackdel. De påpekar också att de tror att det skulle vara 

större risk att de blir utsatta för hot och intrångsförsök då de förmodligen skulle välja en känd 

leverantör av molntjänster och att de därför skulle vara mer utsatta. De påpekar också att 

mycket känslig information skulle hamna ute på nätet.  

Motivering från företag 5: Företag fem säger så här i sin motivering till fråga 5 ” Jag skulle 

säga att det är en trea här alltså. Som sagt den största nackdelen egentligen är access. Alltså att 

kunna administrera på ett bra sätt. Så att, alltså om man skulle komma igenom eller komma över 

den delen skulle det egentligen vara en fyra. Det är egentligen inget som står i vägen på det sättet 

utan mer att det finns den nackdelen man har inte samma kontroll.” 

Motivering från företag 6: Företag sex säger såhär i sin motivering till fråga 6 ” 

Nackdelarna är ju som jag skrev på förstasidan är utifrån kundperspektiv och hur kunderna 

ser på det och våra kunder har ju mycket dem har ju tillstånd hos datainspektion och PUL 

och allt det här som påverkar. Det har ju inte vi riktigt som IT-leverantör av system har inte 

vi samma rigorösa krav som dem har så det är fortfarande absolut genomförbart för oss det 

är helt klart.” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar till fråga sju genom att påpeka att 

det säkert finns regler och villkor. De lyfte också tidigare i intervjun fram att de anser att 

säkerheten är en nackdel. Detta gör att de sätter en tvåa vilket är ett negativt värde.  

Fråga 4 

Fråga 4 ser ut på detta sätt ”Fråga 4: Hur ser ni på er förmåga att utföra ert dagliga arbete med 

molntjänster med tanke på de möjliga fördelar som finns?” Medelvärdet och medianen påvisar överlag 

en positivitet till att kunna genomföra sitt arbete med fördelarna i fokus. Minvärdet är tre och 

maxvärdet är fyra vilket påvisar att alla bedömer att det de ser som fördelarna kan vara användbart för 

att göra det möjligt att genomföra arbetet med hjälp av molntjänster. Alla dessa värden kan ses i tabell 

7. 

Medel 3.285 Median 3 Min 3 Max 4 

Tabell 7 – värden fråga fyra 

Alla svars värden till fråga fyra kan ses i tabell 8. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4  Företag 5  Företag 6 Företag 7 

4 3 3 3 3 4 3 

Tabell 8 – resultat fråga fyra alla företag 



 

Motivering från företag 1: De motiverar det genom att säga ” We love it! De är ju just för 

att vi slipper tänka på att ”nu krascha backup disken eller den blev full”.”  

Motivering från företag 2: De påpekar att det som de ser som fördelar också kan vara 

nackdelar. De sätter dock en trea vilken påvisar positivitet mot molntjänster 

Motivering från företag 3: De påpekar att det inte är någon större skillnad för dem. De sätter 

dock en trea vilket påvisar positivitet mot molntjänster. 

Motivering från företag 4: De påpekar att det finns många fördelar att man får tillgång till 

all data från vilken plats som helst. Att det går att synka smidigt och att det skulle kunna gå att 

nå från vilken enhet som helst. De lyfter dock fram att de också tycker att fördelarna kan vara 

en nackdel i och med säkerhetsaspekter. De ser dock att de går att genomföra arbetet med 

dessa aspekter i åtanke och sätter en trea.  

Motivering från företag 5: Företag 5 motiverar detta genom att säga såhär ” Alltså fördelarna 

är ju som jag sagt att datan distribueras alltså det är väldigt enkelt att få upp maskiner t.ex. nya 

maskiner möjliga ska vara väldigt enkel. Oftast är det så att man betalar bara för det man 

använder så man måste inte köpa en maskin med 256 GB minne när man bara behöver 197. Då 

köper man exakt det man behöver och det är definitivt en fördel. Det är ju en fördel för oss som 

alla andra företag att inte köpa saker vi inte behöver och det är lite det som vi styr man måste 

tänka på framtiden man måste också träffa rätt punkt när man kör molntjänst är man inte lika fast 

i att man behöver tänka så mycket på jag vill bara ha det här i maskinen. 

Markus pratar: Man kan anpassa sig mer hela tiden? 

Det blir enklare på det sättet åt andra sidan så har vi en hostingpartner och där kan vi till viss del 

hosta om. De har lite så trappor det finns fyra GB minne åtta och sexton oftast i molntjänster kan 

man styra det på en noggrann nivå så att säga. Så det är definitivt en fördel.” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Fördelarna är ju som sagt många och det är dyrt och kostsamt att ha en serverpark själv och 

det är någonting vi strävar efter så det absolut genomförbart och det är ett arbete som pågår 

hos oss successivt och fördelarna de är många. ” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Mh, det skulle hjälpa oss vid haverier, störningar och backuper och sådana här grejer, då 

skulle det vara jätte bra, Det handlar mer om att få bandbredd och möjligheter och lagra 

tillräckligt mycket och ha det säkert. Fortfarande en IT-säkerhet som en risk.” 

 

 

 

 

 



 

Fråga 5 

Fråga fem ser ut på detta sätt ”Fråga 5: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete 

då det finns en utomstående organisation som är involverade i att tillhandahålla era 

system/tjänster/mjukvaror/lagring?” Den har fått medelvärde och median som påvisar positivitet mot 

molntjänster. Det finns dock minimum värden som påvisar negativitet och max värden som påvisar 

positivitet. Alla värden kan ses i tabell 9. 

Medelvärde 3.428 Median 4 Min 2 Max 4 

Tabell 9 – värden fråga fem 

Alla värden som gavs av företagen på fråga fem kan ses i tabell 10. Det var egentligen bara 

företag 4 som såg negativt på förmågan att utföra sitt arbete om de skulle arbeta med en 

utomstående organisation. Alla andra såg det som något positivt.  

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

4 3 4 2 3 4 4 

Tabell 10 – resultat fråga fem alla företag 

Motivering från företag 1: De påpekar att de kör i princip alla sina tjänster i molnet förutom 

deras testmiljö. De kör även hos ett antal olika leverantörer och tycker det fungerar bra, de har 

mer eller mindre bestämt att de inte ska köra något lokalt om de verkligen inte måste. 

Motivering från företag 2: De påpekar att de kör Office 365(molntjänst) och tidigare har 

kört Exchange servern lokalt. De har då märkt att de t.ex. ändrar i hur licenserna fungerar och 

att det då har blivit problem med att anpassa sig rätt utefter det de själva vill ha. Det gjorde att 

de var tvungna att antigen bli av med funktionalitet eller betala i deras ögon ett överpris och 

få överflödiga funktioner. De blev också i princip tvungna att migrera från Office 2013 till 

2016 fast användarna precis hade lärt sig det, vilket de också ser som ett problem. Så de 

tycker att de ibland blir för styrda och skulle vilja ha bättre möjligheter att själva välja. De 

påpekar också att de dock tycker att nya system ofta är en förbättring.  

Motivering från företag 3: De påpekar att de jobbar med utomstående företag idag och att 

det fungerar. De säger att så länge det fungerar har de inga problem.  

Motivering från företag 4: Företag fyra lyfter i sin motivering fram att de jobbar med att 

drifta andras system, detta gör att det är en stor kunskapsbas för dem att drifta deras egna 

system. De ser det därför som en nackdel om någon annan skulle göra detta då de skulle tappa 

mycket av sin kunskap i längden.  

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Jag skulle säga att det är, jag vet inte om jag skulle säga att det är absolut genomförbart eftersom 

att t.ex. vi kan inte ha våran data var som helst så det sätter lite restriktioner vad det gäller 

molntjänster, det finns vissa kunder som har det som ett lagkrav på sig själv att data får inte 

finnas utanför EU t.ex. och då kan inte datahallen t.ex. finnas i USA eller Kina eller nåt land som 

inte är i EU förutom det är det inget problem och det gör vi till en del idag så att. Men det finns 

lite restriktioner och det kan till och med finnas en kund som bara vill ha data i Sverige men nu 



 

finns det ingen sån kund som jag vet om i alla fall men det är saker man måste tänka på innan 

man genomför ett flytt till molnet i alla fall så en trea skulle jag nog. ” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” Jag 

tror, att när vi tittar på plattform as a service eller infrastruktur som en tjänst kanske vi tittar 

mer åt det hållet där man fortfarande vill bibehålla viss kontroll t.ex. över våran egen 

utveckling men vi har våra grejer hos någon annan så det är en variant, hybrid där också 

men det är fortfarande absolut genomförbart. Men det är ytterst vikt att hitta rätt 

organisation här vi har stött på en hel del som inte håller måttet som levererar.  

Markus pratar :Det har jag också förstått mycket man måste ju kanske kunna ställa de kraven 

man vill om de ska vara absolut genomförbart, men det är inget som säger att man inte kan 

hitta rätt utan att det är bara att man ska hitta någon som kan uppfylla det man själv vill. 

Det handlar om responstid men också mycket kunskap. Hyr man ut det och lägger ut det 

förväntar man sig en viss professionalism och kunskap hos den andra det är inte bara någon 

som ställt hårdvaran och mjukvaran så får det fungera liksom, det är som att serva bilen. 

Markus pratar: Jag misstänker att man har förhandlingar med SLA och sånt där, om det här 

händer ska det fungera inom såhär lång tid. 

Ja det här är erat ansvar och det här är vårat ansvar och att det är tydligt.” 

Motivering från företag 7: Företag sju lyfter i sin motivering fram att de redan köper in sina 

tjänster i dagsläget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix E Värde med motiveringar till svar 

Motiveringarna till frågorna i denna bilaga är antingen citat kopierade direkt från 

motiveringarna som kan ses i bilagorna som kommer från varje intervju eller en 

sammanställning av det som sagts som motivering av företaget. Detta är för att vissa svar går 

bra att kopiera rakt av då det på ett tydligt sätt förklarar företagets åsikt, vissa av svaren har 

innefattat längre diskussioner i intervjuerna vilket gör att det blir tydligare om deras 

motivering sammanställs. I denna bilaga är värden över 2.5 positiva mot molntjänster och 

värden under 2.5 negativa. 

Fråga 6 

Den sjätte frågan ser ut på detta sätt ”Fråga 6: Hur skulle ni värdera användandet av molntjänster 

om de var tillgängliga? Skulle det skapa bättre arbetsförhållande jämfört med en traditionell IT-

lösning (t.ex. er nuvarande IT-lösning)” och medelvärdet som kan ses i tabell 1 påvisar en liten 

positivitet i värdet av att använda molntjänster. Det finns även här företag som satt ett maxvärde i 

positivitet och ett som satt en två som påvisar negativitet mot molntjänster.  Median påvisar också 

negativitet.  

Medel 2.571 Median 2 Min 2 Max 4 

Tabell 1- värden fråga sex 

Alla värden som företagen gav kan ses i tabellen 2. Det är fyra av sju företag som satt en tvåa 

och där igenom påvisar att de ser negativt på värdet att använda molntjänster. De tre andra 

företagen påvisar positivitet men endast ett ser ett stort värde i att använda molntjänster.  

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

4 2 3 2 2 3 2 

Tabell 2 – resultat från alla företag fråga sex 

Motivering från företag 1: De säger att det är en fyra vilket är det värdet som ger störst 

positivitet, de påpekar att de hostar så mycket som de kan i molnet och att det endast är ett 

fåtal saker som en VPN-server som de måste ha lokalt på företaget då det blir krångligt att ha 

det i molnet, de påpekar dock att även denna skulle gå att ha i molnet men att det skulle bli 

onödigt komplext.  

Motivering från företag 2: De påpekar att de tycker att traditionella IT-system är bättre, de 

påpekar också att de ändå har ändra sin inställning mot molntjänster i detta avseende. De 

säger att för ett år sen skulle de ha satt en etta men det har blivit bättre så nu sätter de en tvåa.  

Motivering från företag 3: De påpekar att där de använder molntjänster i sin miljö fungerar 

det bättre, vilket gör att de ser positivt på det. De säger dock att det kan finns problematik 

med att få företaget att våga prova att använda molntjänster.  

Motivering från företag 4: De lyfter fram att det kanske skulle bli mer tillgängligt genom att 

använda molntjänster och att de skulle kunna få automatiska synkningar istället för att de 



 

själva får gå in och hämta det. De ser dock ändå negativt på detta då de anser att de redan har 

denna funktionaliteten även om den är lite mer förfinad i molntjänster.  

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar genom att säga såhär ” Alltså att 

ehe, jag vet inte jag skulle säga. Jag skulle nästan vilja ha någonstans i mellan två och tre. Alltså 

att båda kan fungera men alltså vi använder mycket mer traditionell it vi har lite bitar i systemet 

som använder molnet till men alltså största delen av plattformen är av traditionell lösningen och 

den fungerar väldigt bra för oss. Det är lite svårt att säga att egentligen att den skulle fungera 

bättre än molnet eftersom man inte har kört tillräckligt mycket i molnet för att kunna jämföra det 

men alltså det som vi har använt i molnet är det inga större problem med att använda och det vi 

använder i traditionella är också väldigt bra det fungerar för oss så jag sätter en tvåa där. ” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar genom att säga ” Jag sätter en trea 

på den, det är många fördelar det gör de enklare för oss att hantera att personer att inte alltid 

sitter på samma plats de är ute hos kund och tillgång till de man behöver blir mycket enklare 

vi behöver inte ha, du får hjälp med IT-säkerhet och den här biten också det finns en struktur 

färdig. Nackdelarna kanske är det konservativa, folk är vana. 

Markus pratar: Det kan vara stort problem nog egentligen. 

Det är en lite process det här tror jag.” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar genom att säga ” Jag vet inte, det 

fungerar mycket bra som det gör idag, det är inget hinder det vi gör idag. Det som är 

produktions IT-relaterat. Kan inte se att, det man kan tänka sig tjäna på molntjänster är 

möjligheten att backuppa och säkra våra backup möjligheter och lagring data på en annan 

plats ur driftsynpunkt om vi pratar brand och andra sådana här haverier.   

Markus pratar : Två och tre är ju mellanlägena det är ju gjort så att man måste välja. 

Jag tror jag säger en tvåa, det är inget sånt här vi har trånat efter att lösa utan vi har istället 

trånat efter att lösa det på två serverrum här i anläggningen. ” 

Fråga 7 

Den sjunde frågan ser ut på detta sätt ”Fråga 7: Hur skulle ni värdera användandet av traditionella IT-

lösningar(t.ex. er nuvarande IT-lösning)? Tror ni det fungerar bättre än att byta till molntjänster?” 

Medelvärdet är 2.142 och medianen är två. Detta påvisar en negativitet mot molntjänster och företagen 

ser ett värde i att använda traditionell IT-lösningar. Minvärdet är ett med maxvärdet är fyra. Så det 

finns här en spridning mellan de olika företagen. Alla värden kan ses i tabell 3. 

Medelvärde 2.142 Median 2 Min 1 Max 4 

Tabell 3 – värden fråga sju 

Alla värden för företagen kan ses i tabell 4. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

4 1 3 1 1 3 2 

Tabell 4 – resultat från alla företag fråga sju 



 

Motivering från företag 1: De har gått från traditionella IT-lösningar till att nästan uteslutande 

använda molntjänster och tycker det fungerar bättre.  

Motivering från företag 2: De säger att av erfarenhet så har det fungerat sämre när de har bytt från 

traditionella IT-tjänster till molntjänster och värderar därför traditionella IT-tjänster högre. De tycker 

att när det har bytt till molntjänster så har det skapat mer oreda för slutanvändaren än hur det 

fungerade tidigare. De påpekar t.ex. att när det handlar om support frågor så blir det krångligare med 

molntjänster, problem som de tidigare har kunna lösa själva blir det nu tvungna att ta kontakt med en 

tredje part vilket har skapat en längre process.  

Motivering från företag 3: Företag 3 säger att de arbetar mestadels traditionellt i dagsläget men säger 

att användaren inte skulle märka skillnad om de arbeta mot molntjänster eller sättet som de arbetar 

idag. De påpekar dock att de egentligen inte värderar det positivt eller negativt utan att de ser både bra 

och dåliga sidor med det. Det ger dock en trea vilket är positivt ur molntjänsters synvinkel.  

Motivering från företag 4: Företag fyra tror att det fungerar bättre med traditionella IT-lösningar då 

de inte blir lika beroende av internetuppkopplingen och att tunga filer inte behöver förflyttas hela 

tiden, de påpekar också att traditionell IT ger snabb access lokalt.  

Motivering från företag 5: Företag 5 motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga såhär ” Som 

det är idag fungerar traditionell IT-lösning bättre för vårt arbetssätt alltså eftersom vi har som 

sagt vi vill ta snabba beslut men alltså sen kan det väl framöver att man kan komma över med en 

molntjänst att man kan ha lite mer kontroll över sitt system men som dem tänker väldigt mycket 

med att de vill ha en paket de vill inte, alltså det blir mycket jobbigare om de får ändra för en 

kund. 

Markus pratar: De vill inte skräddarsy riktigt? 

Ja det är också med våran hostingleverantör så vi har fått jobba alltså vi. Alltså de jobbar i en 

låda alltså vi har försökt att fått fram eftersom vi har blivit ganska stor kund att få dem att bli lite 

mer runda så att de nog finns det lite mer möjligheter som inte fanns från dag ett så om man 

tänker på den delen från dag ett då var det inte lika lätt det här med kontroll som vi har nu. Så vi 

har fått jobba för att få dem att tänka som vi tänker egentligen och det har vi lyckats med till en 

stor del har vi gjort så att. Så att jag skulle sätta en etta där. 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till denna fråga genom att påpeka att 

anledningen till att de börjar gå över till molntjänster är för att fördelarna väger över nackdelarna.  

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar inte mycket på denna fråga utan refererar 

tillbaka till fråga sex där de lyfter fram saker som att det fungerar bra i dagsläget med deras 

traditionella IT-lösning men att de ser vissa möjligheter med att använda molntjänster t.ex. för 

backup där de t.ex. på ett lättare kan säkra sin backup vid t.ex. brand.  

 

 

 

 



 

Fråga 8 

Fråga 8 ser ut såhär ”Fråga 8: Hur värderar ni de potentiella nackdelar som finns med molntjänster 

för er i avseendet att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som nackdelar med molntjänster 

skulle ha stort eller litet värde för er.” Den har fått ett medelvärde 2 och en median på 2. Detta påvisar 

en lite negativitet mot molntjänster. Minvärdet är 1 och maxvärdet är 3. Alla dessa värden kan ses i 

tabell 5. För att förtydliga så har denna fråga till uppgift att låta den som blir intervjuad bedöma hur 

högt de värderar det som de ser som potentiella nackdelar med molntjänster. Ett lågt värde visar att de 

ser nackdelarna som något som har stor inverkan på deras arbetssätt och ett högt värde visar att de vet 

om nackdelarna men att de inte värderar de högt(läs att de inte har någon inverkan).  

Medel 2 Median 2 Min 1 Max 3 

Tabell 5 – värde fråga åtta 

Alla värden kan ses i tabell 6. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

3 2 2 1 3 2 1 

Tabell 6 – resultat från alla företag fråga åtta 

Motivering från företag 1: Företag ett motiverar sitt svar till denna fråga såhär ” Vi har ju 

valt att gå på molntjänster så att, men det spelar en viss roll så varje gång vi tar på en ny 

kund måste vi övertyga att det är okej, men nu har vi kommit upp i en sån nivå att vi har en 

sån kundmassa att det blir lite mer självgående men det första kunderna var det ganska 

mycket jobb. 

Då är det ju samma här kanske en tvåa, trea 

Trea  

Markus pratar: För trean är ju fortfarande att det är positivt med molntjänster  

Ah och det är det ju, hade det inte vart för regulatoriska krav så hade det ju vart bara bra. ” 

Motivering från företag 2: Företag två motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Ja, det har nog ökat också efter dem. Nu har vi ju bara haft Office 365 och någon mer tjänst 

vi har dragit ut men. Det skapar ju en lite komplexare miljö samtidigt som det minskar 

backup å annat i huset men. Jag sätter en tvåa där för nackdelarna är ganska avgörande där 

faktiskt.” 

Motivering från företag 3: Företag tre motiverar svaret till frågan genom att påpeka att de 

ser nackdelarna som säkerhet, lågt förtroende och att man är misstänksam mot att ha mycket 

information ute på internet och okunskap inom området.  

Motivering från företag 4: Företag fyra påpekar att de tycker att nackdelarna är avgörande, 

de lyfter också fram och säger att det framförallt är för att deras kunder kan ha krav från 

regeringen och lagkrav som gör att de inte har möjlighet att lägga data i molnet då de måste 

kunna säkerställa att data finns inom Sverigesgränser. Det gör att de säger att de inte kan 

använda molntjänster för då har de inte kontroll över detta.  



 

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Alltså 

jag skulle sätta en trea, alltså oftast i sådana beslut att de som sitter i ledningen och tänker mer 

eller mindre bara om pengar vilket gör att det handlar väldigt mycket om pengar och kan en 

molntjänst fungera och bjuda bättre priser än om den kanske blir lite krångligare lite svårare att 

jobba med då är det ofta pengarna som vinner i slutet så jag skulle absolut inte säga att alltså ah 

att nackdelarna är avgörande det är ofta priset som är avgörande, faktiskt.  

Markus pratar: Det är samma andra har tagit upp också när jag intervjuat det är ju en aspekt som 

inte är mycket medtagen här, pengar men det är klart det är viktigt för företagen. 

Speciellt alltså, i början när man börja förhandla och komma fram till en lösning är det väldigt 

mycket vi vill ha det ”såhär, alltså det ska fungera på det här sättet, vi vill kunna göra det här” 

Man tänker väldigt mycket om det men när man blir större helt plötsligt är det tio gånger mer 

pengar som går i lösningen än det var på dag ett och då helt plötsligt börjar det spela stor roll om 

det är tio procent billigare eller inte det är ju stora summor över ett år och det är för ta det,  

besluten tas till en stor del utifrån pengar.” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” För 

oss spelar kanske inte nackdelarna så stor roll utan det är en invänjningsprocess det är som 

när Windows kom det var också väldigt nytt däremot måste vi ändå ta hänsyn till om ett 

kundperspektiv så kunderna känner att våra grejer är i ett tryggt förvar och att de inte blir 

tillgängliga hur som helst för vem som helst men det är egentligen ingen skillnad mot att våra 

kunder outsourcar sina IT-verksamheter ut till någon så kan vi också göra det men det 

viktiga, nackdelarna är ändå viktiga att kontrollera så jag vill inte säga att de inte spelar 

någon roll.  

Markus pratar: Det låter väl lite som det är två eller tre då? 

Ja, jag tänkte säga en tvåa.” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar egentligen inte sitt svar till denna fråga 

förutom att säga att nackdelarna är avgörande.  

Fråga 9 

Fråga nio ser ut såhär ”Fråga 9: Hur värderar ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster 

för er i avseendet att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som fördelar med molntjänster 

skulle ha stort eller litet värde för er.”  Och har fått ett medelvärde på 3.428 och en median på 4 vilket 

påvisar positivitet mot molntjänster. Maxvärdet är fyra och minvärdet är 2. Så det finns företag som 

inte värderar fördelarna som något positivt. Dessa värden kan ses i tabell 7. 

Medelvärde 3.428 Median 4 Min 2 Max 4 

Tabell 7 – värden fråga nio 

 

 



 

Alla värden som företagen har tilldelat till fråga nio kan ses i tabell 8. Det visar att det endast är ett 

företag som inte värderar fördelarna som något positivt.  

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

4 3 4 2 4 4 3 

Tabell 8 – resultat från alla företag fråga nio 

Motivering från företag 1: Företag ett motiverar sitt svar till denna fråga genom att påpeka att de 

tycker att saker som driftsäkerhet är en fördel med molntjänster. De säger bland annat att när vid ett 

tidigare tillfälle använde traditionella IT-lösningar så var de tvungna att betala stora summor för 

utrustning som lastbalanserare.  

Motivering från företag 2: Företag två motiverar sitt svar till fråga två genom att säga ” Mh, vid 

förenklar så blir det ju bättre som sagt. Fördelarna med att få ner backuper och det blir ett 

värde i det, och att man slipper att liksom köpa in nya servrar och sånt och allt underhåll. Det 

har ju absolut ett värde och jag tror ju att det blir bättre och bättre och det har jag märkt 

också. Så det är klart att det har ett värde. En trea.” 

Motivering från företag 3: Företag tre säger egentligen bara att fördelarna har ett stort värde 

för dem. De motiverar inte mer utförligt än så.  

Motivering från företag 4: Företag fyra påpekar att de ser fördelar med molntjänster de 

säger dock att de inte ser att fördelarna har något större värde för dem. De säger att de har bra 

tillgänglighet i dagsläget. De påpekar i ett tidigare skede av intervjun att det som de ser som 

en fördel med molntjänster är tillgängligheten.  

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” 

Fördelarna har stort värde för oss. 

Markus pratar: Det är samma där att, det är liksom därför, där ni använder molntjänster, de grejer 

ni kör i molntjänster är för ni ska kunna dra nytta av fördelarna i princip då eller? 

Ja t.ex. den delen som vi kör i molnet den är billigare helt enkelt alltså vi sparar pengar på det 

och vi säkrar också upp våran data genom att den blir spridd över den blir tillgänglig helt enkelt 

så vi spelar definitivt på fördelarna det är fördelar med både teknik och pengar och då är det 

oslagbart, just den delen.” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar inte så utförligt på denna fråga varför 

fördelarna har stort värde för dem. De säger att det är fördelarna som gör att de vill använda 

molntjänster samt att ”pusha” sina kunder till att använda molntjänster.  

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” Vi 

skulle kunna använda dem på rätt sätt och rätt förutsättningar så kan de ligga högt. Om vi 

pratar om de fördelarna som finns med det, det är inte så att vi behöver ha åtkomst från all 

världens håll och kanter liksom utan det har vi redan idag tack vare ”företagetsnamn” teknik 

med sms-passcode så kan vi koppla upp oss med Citrix. Hemifrån och andra platser. Så 

åtkomsten är inte sämre idag än vad det teoretiskt skulle kunna vara i ett moln här. 

Markus pratar: Då är det mer själv som du sa förut det med.  



 

Vi skulle kanske slippa ha massa dyr hårdvara om vi uppgraderar och sådana grejer på sikt, 

men å andra sidan skulle vi betala pengar för det. ” 

Fråga 10 

Fråga tio ser ut på detta sätt ”Fråga 10: Hur värderar ni att en utomstående organisation har 

huvudansvaret för ert system eller delar av ert system?” Där medelvärdet har blivit 2.857och 

medianen är 3. Detta tyder till positivitet till att arbeta med en utomstående organisation. Maxvärdet 

är 4 och minvärdet är satt till 1. Detta tyder på att det finns företag som tycker det är mycket 

negativt att jobba med en utomstående organisation och även att det finns företag som värderar 

detta väldigt högt.  Alla dessa värden kan ses i tabell 9. 

Medelvärde2.857 Median 3 Min 1 Max 4 

Tabell 9 – värde fråga tio 

Alla värden som företagen har satt kan ses i tabell 10. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

4 2 4 1 3 3 3 

Tabell 10 – resultat alla företag fråga tio 

Motivering från företag 1: Företag ett motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” Här är 

också en tvådelad aspekt på det, dels är det en risk om de är elaka och det hoppas vi att de 

inte är. Annars så har de ju möjlighet, vi är ju inte ett jätte företag och vi kan inte ha femtio 

tekniker som är bemannade dygnet runt. Så för oss är det jätte positivt att vi slipper dem. Så 

vi skriver en fyra. Det är så pass mycket mer positivt än de eventuella nackdelarna.” 

Motivering från företag 2: Företag två motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Lite som innan att man tappar kontrollen lite, vi ser det som en tvåa där ganska negativt. ” 

Motivering från företag 3: Företag 3 motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” Så 

som vi är organiserade ser vi det som positivt för att vi är så få här. Även om jag har IT-

ansvaret på min befattningsbeskrivning också så har jag en annan befattning här så handlar 

det mest om att samordna jobbat i mellan de olika intressenterna som hjälper oss. ” 

Motivering från företag 4: Motiveringen från företag fyra är att de arbetar med att drifta 

andra företags system och känner därför att de skulle tappa mycket kunskap genom att sluta 

göra det. De anser att det är en stor kunskapsbank för dem. De säger också att de skulle tappa 

kontrollen om det var en utomstående organisation som tog hand om driften över deras 

system och det är något de ser negativt på.  

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Tre, alltså det finns både negativa saker och positiva saker det handlar, alltså egentligen de vi 

köper i dagsläget vi köper redundant el vi köper redundant kyla och redundant nätverk det är det 

vi egentligen köper mer eller mindre och den andra delen är att vill ju ha systemet upp 24/7 och 

vill att det är någon som monitorerar det 24/7 och om man ska göra det själv kräver det minst sex 

datakillar för att hålla dela jouren då och det är inget vi vill göra vi är inte intresserade men 

däremot är vi intresserade av att styra systemet. 



 

Markus pratar: Ha kontrollen? 

Ha Kontrollen så att men alltså systemet måste ha redundans till en viss del åtminstone du kan 

inte ha trehundratusen kunder och ett system som ingen bevakar över en helg det fungerar inte 

och därför måste man köpa den delen så det är definitivt en fördel att någon annan tar hand om 

själva system liksom men nackdelen kan göra att man inte kommer åt vissa grejer vissa grejer tar 

längre tid alltså en öppning i en brandvägg alltså det gör jag själv på tio sekunder eller något 

men jag måste skaffa en ticket jag måste vänta på att någon blir tilldelad en ticket och så vidare 

så det har både nackdelar och fördelar. ” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till denna fråga genom att påpeka att 

det är viktigt att hitta rätt typ av leverantör som kan leva upp till de krav som företaget sätter. De 

säger också att de inte vill tappa hela kontrollen över sitt system. De nämner en hybridlösning och 

de påpekar att vissa grejer är lättare att lyfta ut i molnet medans vissa är svårare. De påpekar att 

det inte är en enkel fråga utan att det går att vrida och vända på men ser det ändå som något 

positivt.  

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar till frågan genom att säga att det är 

fördelaktigt för företaget att slippa ha massor personal och resurser som läggs på detta område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix F Tid med motiveringar till svar 

Motiveringarna till frågorna i denna bilaga är antingen citat kopierade direkt från 

motiveringarna som kan ses i bilagorna som kommer från varje intervju eller en 

sammanställning av det som sagts som motivering av företaget. Detta är för att vissa svar går 

bra att kopiera rakt av då det på ett tydligt sätt förklarar företagets åsikt, vissa av svaren har 

innefattat längre diskussioner i intervjuerna vilket gör att det blir tydligare om deras 

motivering sammanställs.  I denna bilaga är värden under 2.5 positiva mot molntjänster och 

värden över 2.5 negativa. 

Fråga 11 

Fråga elva ser ut på detta sätt ”Fråga 11: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda 

molntjänster jämfört med traditionella IT-lösningar?” Den har fått medelvärdet 2.142 och medianen 1 

där medelvärdet och medianen påvisar positivitet mot molntjänster ur aspekten att spara tid. 

Maxvärdet är 3 och minvärdet är 1 vilket visar att det finns företag som ser negativt på möjligheten att 

spara tid med hjälp av molntjänster. Samtidigt finns det företag som tror att de kan spara mycket tid 

genom att använda molntjänster. Alla dessa värden kan ses i tabell 1. 

Medelvärde 2.142 Median 1 Min 1 Max 3 

Tabell 1 – värde fråga elva 

För att se alla värden som företagen har svarat se tabell 2. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

1 2 2 2 2 3 3 

Tabell 2 – resultat från alla företag fråga elva 

Motivering från företag 1: Företag ett motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Ja 

massor av tid, helt klart. Framför allt är det ju att tidigare hade vi en heltidsanställd person 

som skötte alla våra servrar, nu söker vi faktiskt en drifttekniker igen men då är det helt 

andra grejer men devopp tänket liksom. Hjälpa till med mer än bara hårdvaran, hårdvaran 

behöver inte vi tänka på längre, då kan man fokusera på mer värdeskapande saker än att 

putsa på servrar.” 

Motivering från företag 2: Företag två motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Det är 

ju klart att på sikt blir det så, man slipper backuper och den infrastruktur som krävs för att 

sakerna i huset. Så en tvåa där.” 

Motivering från företag 3: Företag tre motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Jag 

sätter två. Jag ser kanske möjligheten med att man slipper att åka hit och kan jobba hemifrån 

kanske det är mycket tid att spara och om molntjänsten är på det viset att någon viss rutin går 

fortare. Det vi har inne i huset just nu är för att det går snabbare och bättre, jämnare det 

fungerar jämt. Mot förut då om jag säger så” 

Motivering från företag 4: Företag fyra motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Njaee, det ser jag inte.  

Inte över huvudtaget? 



 

Nej. 

Då sätter vi en fyra då? Eller vill du sätta tre? 

Nej, sätt en fyra. Nej jag ser inte nån. 

Det blir ju lite kaka på kaka du har antagligen motiverat det lite men vi försöker. 

Men ska man vi säger skapa en ny användare går det ju att göra i molnet även fast du gör det 

på en egen server det tar ju ungefär samma tid. Man förlorar tid gör man ju inte men man 

vinner ingen heller liksom. I och för sig om man går ner på ta hand om servern då om man 

skulle ha ad mer som en tjänst behöver man ju inte ta hand om ad-servern i sig, de skulle man 

ju spara lite tid i så fall, skulle man ju göra. Så vi ändrar till en trea där istället då om man 

ser på det så.  

Så liksom det är fortfarande negativt ur den tidsaspekten? För grejen är ju att själva där när 

man ser belöningen nyttan är på nästa del detta är rent tidsmässigt om man skulle kunna spara 

något.  

Ah det är lurigt man skulle ju faktiskt spara lite tid rent av så då. Då tänker vi inte på att lära 

sig vad andra gör, då skulle man ju spara tid man skulle ju få mindre underhåll av servrar 

och såna grejer för det skulle ju molnleverantören ta hand om då. Men då kör vi en tvåa där.” 

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Två, 

alltså jag är väldigt svårt med att säga egentligen om vi skulle spara tid eller förlora tid men det 

är i alla fall inte åt det ena hållet eller det andra inte väldigt mycket det skulle nog. Det som jag 

vet och det som jag har provat då skulle vi ligga väldigt lika tror jag i tid, tidsmässigt.” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till frågan genom att påpeka att de tror 

att de kommer att spara tid på sikt men att det kommer att ta tid till en början.  

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Jag 

försöker bara tänka efter vad som begränsar våran användning av molntjänster här, våran 

bandbredd är ett sånt sätt liksom. Idag så har vi inga bekymmer när vi är innanför våra 

brandväggar här. Här har vi ganska bra bandbredd. Komma ut utanför är idag en av våra 

flaskhalsar här.  

Ni har bra lokalt men utåt är det inte så bra bandbredd helt enkelt? 

Jag skulle tro att det tar längre tid, en trea.” 

 

 

 

 

 



 

Fråga 12 

Fråga tolv ser ut på detta sätt ”Fråga 12: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda en 

traditionell IT-lösning jämfört med molntjänster?” Den har fått ett medelvärde på 2.428 vilket påvisar 

positivitet mot molntjänster och en median på 3 vilket visar negativitet mot molntjänster. Minvärdet 

är 1 vilket är positivt för molntjänster medans maxvärdet är 3 vilket är negativt för molntjänster. Alla 

värden kan ses i tabell 3. 

Medelvärde 2.428 Median 3 Min 1 Max 3 

Tabell 3 – värde fråga tolv 

Alla värden som företagen har gett kan ses i tabell 4. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

1 3 2 3 3 2 3 

Tabell 4 – resultat från alla företag fråga tolv 

Motivering från företag 1: De motiverar sitt svar mestadels på fråga 11 där de lyfter fram varför de 

skulle vinna tid på att använda molntjänster. Den enda motiveringen de ger är att de skulle vinna tid 

på att använda molntjänster.  

Motivering från företag 2: Företag två motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Ja, det finns ju 

delar i det också som. Vissa delar skulle vi spara på tid på att ha internt och vissa delar i 

molnet. Så vi ser ju fördelarna på något sätt. Och det är väl där denna hybridlösningen 

kommer in lite att man ser att de här delarna skulle vi spara på att lägga ut och så lägger 

man ut det i molnet. Så att om man svarar en. 

Markus pratar: Ja du hade ju en ganska bra motivering så du kan ju 

Så en trea där, fast de säger emot varandra lite. Fast det blir ju lite system till system och en 

hybridlösning fungerar bra.” 

Motivering från företag 3: Företag tre påpekar att de ser negativt på traditionella IT-

lösningar ur en tidsynpunkt och att de skulle tjäna tid på att använda molntjänster, de 

motiverar detta svar mer under fråga 11.  

Motivering från företag 4: Företag fyra motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Det 

är ju när man sitter och, det finns ju olika hela tiden vad man ska gå in och kolla på men jag 

tänker på om man utvecklar mycket och programmerar och sådana grejer om man kör mot 

molnet så blir det, man blir beroende av internetleverantörer och allting sånt där. Skulle man 

förlora där skulle det ju kosta tid helt enkelt och med den aspekten skulle man ju tjäna tid på 

att använda en traditionell lösning det är ju lite olika områden vad man tänker sig.” 

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar inte sitt svar till denna frågan, de 

diskuterar dock denna fråga under fråga 11 och lyfter fram aspekterna både för molntjänster 

och traditionella IT-lösningar.  



 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Det blir ju tvärt om då, de gör det men du tappar den tiden på lång sikt men på kort sikt kan 

man spendera mindre tid.” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar svaret till denna fråga under fråga 11. 

 

Fråga 13 

Fråga 13 ser ut på detta sätt ”Fråga 13: Tror ni att de potentiella nackdelar som finns med 

molntjänster skulle kunna påverka den tid det krävs i dagsläget att utföra arbetsuppgifter än om ni 

använder traditionella IT-lösningar (t.ex. er nuvarande lösning)”. Denna fråga får ett medelvärde på 

2.428 och median 3 där medelvärdet påvisar positivitet mot molntjänster ur en tidsaspekt men 

medianen påvisar negativitet. Min är ett och maxvärdet är fyra. Alla dessa värden kan ses i tabell 5. 

Medelvärde 2.428 Median 3 Min 1 Max 4 

Tabell 5 – värde fråga 13 

Alla värden som företagen har gett på denna fråga kan ses i tabell 6 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

1 3 2 4 3 1 3 

Tabell 6 – resultat från alla företag fråga 13 

Motivering från företag 1: Företag ett motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” Här 

beror det lite på, på det stora hela så är det ju en klar etta men i vissa dagar som det var 

några veckor sen så gick vårat internet ner några timmar här och det var ju väldigt tråkigt 

och då stod vi ju still. Men då koppla folk upp sig med sina telefoner så vi kom in ändå. Sen 

om man jämför det med den andra sidan av myntet om vi skulle ha en server som var 

beroende här som rasar så är det ju hur lång tid det skulle ta köpa en ny och installera om 

den och återställa backuper så det är oftast en spott i havet så att det blir nog en etta ändå 

även om det finns ju saker som är smidigare med det andra. ” 

Motivering från företag 2: Företag 2 motiverar inte sitt svar till denna fråga. 

Motivering från företag 3: Företag 3 motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga att 

de tror att de skulle ha en liten påverka, och att det skulle vara nackdelar för vissa anställda på 

en personlignivå.  

Motivering från företag 4: Företag fyra motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Ja det 

skulle påverka oss då, det som man blir beroende av internetlinan och de grejerna då. Olika 

hackerattacker, DDOS och sådant där mot olika molntjänster och sådant, det skulle man råka 

ut mer för och bli drabbat av än om man skulle köra eget. Så ja det skulle kunna påverka oss. 

” 

 

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” 

Nackdelarna skulle göra att arbete mindre effektivt som det är idag om man kör molntjänster och 



 

det är mest på grund av det här man skulle inte kontrollera lika mycket. Å andra sidan om jag 

startar ett företag idag alltså då kan man starta i källaren i början sen så helt plötsligt har man 

kunder och känner att man måste ha säker upptid och då måste jag välja jag måste ha systemet 

någonstans vart finns det med redundans då kan det mycket väl vara att jag hade valt en 

molntjänst som jag har sagt det tar mycket tid att jobba in det vi har de flesta av deras kunderna 

vill bara ha hostning de vet inte ens vad data är det är bara jag ska ha en två webbservrar till 

våran webbshop och affärssystem och lite sådana grejer de har ingen koll liksom de vill inte ens 

ta hand om det. Vi är tvärt om vi vill bara tar hand om skrotet egentligen sen vill vi kunna göra 

resten själv eftersom vi har kompetensen.” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Nej, alltså 

potentiella nackdelarna som jag har listat påverkar ju inte tiden på det sättet. Nej jag sätter 

en etta på den. ” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Om vi 

pratar om precis idag så tror jag det, om vi pratar om ett år så kan det ha förändrat sig. Det 

som vi sitter i idag i april så tror jag faktiskt det. Man är på väg att byta våra routrar här ute 

på WAN-nätet då kan det bli bättre på de här sidorna. Förmodligen gör man det bara för att 

vi får office 365 att vi får så mycket utanför framöver. ” 

Fråga 14 

Fråga 14 ser ut på detta sätt ”Fråga 14: Tror ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster 

skulle kunna påverka den tiden det tar att utföra arbetet idag jämfört med användandet av traditionella 

IT-lösningar (t.ex. er nuvarande lösning)” och har fått ett medelvärde på 1.857 och en median på 2 

vilket påvisar positivitet mot molntjänster. Minvärdet är ett och maxvärdet är fyra vilket tyder på att 

det finns företag som ser fördelarna som något positivt ur en tidsaspekt samt att det finns företag 

som inte ser positivt på fördelarna ur en tidsaspekt. Alla dessa värden kan ses i tabell 7. 

Medelvärde 1.857 Median 2 Min 1 Max 4 

Tabell 7 – värde fråga 14 

Alla värden som företagen har gett på denna fråga kan ses i tabell 8. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

1 2 2 4 1 1 2 

Tabell 8  - resultat alla företag fråga 14 

Motivering från företag 1: Företag ett motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” Det är ju 

en etta, för oss är det ju jätte skönt att slippa huvudvärken och det bara funkar. 

Markus pratar: Ni sparar helt enkelt tid? Genom mycket att de fördelarna som finns med 

molntjänster liksom som det här att ni slipper ta hand om det här. 

Ah, den enda kritiska delen som vi har här är det inkommande internet, funkar det så funkar 

våra tjänster. De går vi egentligen aldrig ner de är sjukt duktiga de som hostar där borta. 

Men diskar och servrar går ju sönder om man hostar det själv vilket gör att totalt sätt är det 

ju jättebra.” 



 

Motivering från företag 2: Företag två motiverar sitt svar genom att påpeka att de tror att 

fördelarna skulle kunna effektivsera deras arbete. 

Motivering från företag 3: Företag tre motiverar sitt svar genom att säga att de tror att 

fördelarna skulle kunna spara tid ur användarnas perspektiv.  

Motivering från företag 4: Företag fyra lyfter fram flera delar ur deras arbetsätt som t.ex. 

support, mejl, telefon och tickethanteringsystem och utveckling och säger att de inte ser att de 

skulle se någon tidsvinst med fördelarna ur dessa olika sakernas perspektiv. De säger också 

att det endast handlar om några ”klick” mindre med molntjänsters fördelar och att detta inte är 

tillräckligt för att de ska kunna säga att de sparar tid genom de fördelarna som finns med 

molntjänster.  

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Men 

jag tror nog man skulle kunna dra nytta av fördelarna så en etta.” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Ja alltså 

fördelarna skulle effektivisera arbetet absolut.  

Markus pratar: Det är helt enkelt för att ni skulle kunna arbeta effektivare? 

Jag tror det blir mer dynamiskt. Det blir Mer dynamiskt för den enskilde och det blir också 

för oss som organisation att växa. Ju fler vi blir ju fler saker är det att ta hänsyn till. 

Markus pratar: Ah exakt och då kanske det är lättare om man är lite dynamisk och kan flytta 

sig upp och ner? 

Ja precis, man behöver inte köpa in en ny server om det finns ett behov vi kör ju allt virtuellt 

men det finns ju en viss gräns med en partner så är det bara att be om mer utrymme så fixar 

de mer, sådana bitar.” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar till frågan genom säga ” Vi tar en 

tvåa då, vi får väl tro på att det är framtiden det här.  

Markus pratar: Du har ingen direkt motiveringen varför du tror det? 

Jag tror ju på sikt kommer ju det här vara ett sätt, och får vi om våran bandbredd och 

åtkomster så borde detta kunna bli snabbare och lättare för våra externa att logga på när vi 

behöver hjälp.  Det beror lite på hur vi använder dem här, idag ligger ju våra servrar och 

snurrar lokalt för att de har sån direkt koppling till styrsystem och liknanden. Och att flytta 

upp all den tekniken dit upp är jag mycket tveksam till, mycket är för att man har den effektiva 

kommunikationen på den golvnivån som vi är här. Att gå igenom hela internet och 

brandväggar och hela skiten är jag rädd för att vi skulle få för mycket fördröjningar och 

störningar på den kommunikationsnivån. Men säkerhetsmässigt att backuppa och göra 

lagringar och sådant med viss frekvens skulle vi säkert gynnas av.” 

 

 



 

Fråga 15 

Fråga 15 ser ut på detta sätt ”Fråga 15: Tror ni att ert arbete kan bli påverkat tidsmässigt på grund 

av att ni använder en tjänst som tillhandahålls av en utomstående organisation istället för att ni själva 

tillhandahåller tjänsten?” Den har fått ett medelvärde på 1.428 och en median på ett. Detta påvisar 

positivitet för molntjänster genom att företagen överlag ser positivt på att jobba med en utomstående 

organisation ur en tidsaspekt. Minvärdet är 1 och maxvärde 2 vilket gör att alla företag ser positivt på 

detta. Alla värden kan ses i tabell 9. 

Medelvärde 1.428 Median 1 Min 1 Max 2 

Tabell 9 – värde fråga 15 

Alla värden som företagen har gett kan ses i tabell 10. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

1 2 2 1 1 1 2 

Tabell 10 – resultat alla från alla företag fråga 15 

Motivering från företag 1: Företag ett motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Ah totalt sett så blir det en etta där också men det finns ju tillfällen när även det är dåligt. ” 

Motivering från företag 2: Företag två motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Ja, har 

faktiskt vart med om både och. Vi la ut våran växel i molnet hos Telia och det har ju 

inneburit. Meningen var ju från början att det skulle bli mindre arbete men det har faktiskt 

blivit mer.  Sen har vi med Office 365 där vi snart kommit till brytpunkten mer där jag ligger 

allt mindre tid på den än vad jag gjorde när det låg internt så där har vi båda sidorna. Men 

tänker man så som växel som jag tror kommer hamna tillslut så som tanken är med tjänsten 

så sparar det ju tid. Det är ju lite så man får tänka. 

Markus pratar: Det är ju lite så med nästa del i intervju handlar om egentligen när man ser 

belöningen. 

Jag tror på en tvåa där att tanken är ju ändå att det ska, och jag har sett att det fungerar i 

vissa system.” 

Motivering från företag 3: Företag 3 motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga att 

anledningen till att de tagit in vissa tjänster är för att de sparat tid på att göra det. De slipper 

att lösa problem som de tidigare var tvungna att lösa själva. I ett tidigare skede när de drev sin 

miljö helt själva hade de en anställd som tog hand om det, numera behövs inte det.  

Motivering från företag 4: Företag fyra motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga att 

de tror att de skulle kunna tjäna tid på att jobba med en utomstående organisation ur ett rent 

tidsperspektiv. De vill dock lyfta fram att de inte tror att det skulle vara kostnadseffektivt att 

göra på det sättet. De säger att de kommer att spara tid på att någon annan gör det men att de 

då blir tvungna att betala för det vilket de inte ser som något fördelaktigt.  

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Ja, det är inget snack om saken det är en etta. Det kommer ju alltid vara grejer som vi kan göra 

direkt nu som vi får vänta på. 



 

Markus pratar: Det är lite det du mena förut då? Ni slipper ha de här sex killarna som sköter de ni 

vinner liksom tid på att ha någon annan som gör det helt enkelt? 

Ja det är ju alltså det kostar att ha anställda det är inget snack om saken alltså så att eftersom vi 

har inte behovet egentligen av att ha så många som tar hand om data men det är helt omöjligt att 

byta det mellan två killar  eller tre killar och det blir jour varannan vecka eller var tredje vecka 

och det är ingen som trivs med det inte i längde i alla fall. ” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Då är vi 

ju tillbaka till rätt val av organisation så att svaret är beroende på vem du har på andra sidan 

men det måste vara ett krav att den på andra sidan klara av att hålla vårat tempo och då 

kommer det inte ha en negativ påverkan, det får det inte ha för då kommer vi byta. Så att ett 

eller två skulle jag sätta på den, jag sätter en etta det är lite att sticka ut näsan men annars 

försvinner ju en del av fördelarna.” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar genom att säga ” Om vi köper det 

här och ställer krav på våra upphandlingar och vi vet vilka utveckling och vilken prestanda vi 

har så borde det kunna förbättra den här hastigheten att saker och ting blir snabbare och mer 

effektiva. Är vi dåliga i våra upphandlingar är det risk att vi får dålig teknik, Teknisklösning 

då kan det vara nackdelar. Men vi får väl tro att det går åt rätt håll där.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix G Belöning med motiveringar till svar 

Fråga 16 

Motiveringarna till frågorna i denna bilaga är antingen citat kopierade direkt från 

motiveringarna som kan ses i bilagorna som kommer från varje intervju eller en 

sammanställning av det som sagts som motivering av företaget. Detta är för att vissa svar går 

bra att kopiera rakt av då det på ett tydligt sätt förklarar företagets åsikt, vissa av svaren har 

innefattat längre diskussioner i intervjuerna vilket gör att det blir tydligare om deras 

motivering sammanställs. I denna bilaga är värden under 2.5 positiva mot molntjänster och 

värden över 2.5 negativa. 

Fråga 16 ser ut på det här sättet ”Fråga 16: Om ni skulle byta till molntjänster, hur lång tid skulle 

det ta innan ert företag kan dra nytta av detta om ni överhuvudtaget kan se någon nytta med ett byte?” 

Och har fått ett medelvärde på 2.714 och en median på 3 vilket påvisar negativitet mot molntjänster. 

Den har också fått ett minvärde på två vilket visar att det finns företag som ser möjligheter till en tidig 

belöning vid ett byte till molntjänster. Det finns och ett maxvärde som är 4 vilket visar att det finns 

företag som ser att det kommer ta lång tid innan de ser någon belöning i att använda molntjänster eller 

att de inte ser någon belöning alls. Alla dessa värden kan ses i tabell 1. 

Medelvärde 2.714 Median 3 Min 2 Max4 

Tabell 1 – värde fråga 16 

Alla värden som getts av företagen kan ses i tabell 2. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

2 3 2 4 3 2 3 

Tabell 2 – resultat från alla företag fråga 16 

Motivering från företag 1: Företag ett motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga att 

den såg en väldig tidig nytta med molntjänster när de hade gjort ett byte till molntjänster. De 

påpekar dock att det krävdes en del förarbete innan de kunde utföra bytet. De säger också att 

de hade en total nertid på ungefär fyra timmar medans de tankade över data. Detta gjordes 

genomförbart genom att de hade båda lösnigarna uppsatta parallellt. Företag ett säger också 

att de tycker att det är väldigt fördelaktigt med molntjänster då det inte är någon direkt 

uppstartas kostnad. De påpekar också att det är en viss inlärningskurva och att det kräver ett 

visst arbete att göra det men att de gjorde de för att kunna dra nytta av de tidigare frågornas 

fördelar.  

Motivering från företag 2: Företag två motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Det tar 

faktiskt rätt lång tid av erfarenhet. En trea.” 

Motivering från företag 3: Företag tre motiverar sitt svar till frågan genom att påpeka att de 

är beroende på vilken typ av tjänst det är som förflyttas. De säger t.ex. att det gick snabbt att 

flytta över till Office 365 men att vissa delar kommer att ta lång tid och att det beror på 

användaren då de kan sakna viljan att lära sig. För att minimera detta problem så tänker de ta 

del för del när de förflyttar till molntjänster. 



 

Motivering från företag 4: Företag fyra motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Det mesta går väl att flytta helt enkelt det är bara att man kör virtuella servrar i molnet eller 

någonting sådant. Så det är inga konstigheter så och om man skulle göra det ”när man kan 

dra nytta av det” Det är svårt att säga, det är riktigt svårt att säga.  

Markus pratar: Det är klart det är svårt, för det första kanske man aldrig har gjort det och då är 

det svårt att ha en uppfattning om hur långtid det tar 

Ne men så är det ju, en del grejer av det har vi gjort liksom åt andra men vi har inte gjort 

våran miljö som den ser ut, för det är inget alternativ för oss. Men om man skulle få upp 

allting, då tänker jag efter tre månader, kan jag tänka mig att vi är uppe och snurrar liksom. 

Drar vi någon nytta av det då ”?” en viss nytta dra vi ju på vissa tjänster då. Där vi inte 

behöver hantera dem servrarna. Sen kommer vi behöva servrar i molnet som vi fortfarande 

kommer behöva hantera då. Men säg efter tre månader skulle man kunna dra lite nytta av det. 

” 

De säger dock också att de inte ser någon nytta med de om de ska ta alla aspekter med 

molntjänster i åtanke. 

Motivering från företag 5: Företag 5 motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Jag 

skulle nog säga att det skulle ta kanske ett år innan man ser direkt om det är, om vi verkligen drar 

nytta av det, det är ju vissa saker man kan se direkt mer eller mindre t.ex. prisaspekten de är ju 

viktigt de pengarna kan användas till något annat skillnaden är att en anställd kan ta bättre hand 

om systemet men de bitarna med vad vi behöver göra inuti systemet typ vilka väggar man kommer 

gå på, helt plötsligt då fattar man vi kunde inte göra det här som vi kunde tidigare alltså det 

kommer i alla fall, det tog tid innan vi fatta när vi gick till hostingpartner att fatta de här grejerna 

vi, ah men vi förlorar det här, ah vad gör vi nu så att det tar tid att så jag skulle säga åtminstone 

ett år så att. Det skulle jag säga kanske trea.  Lång tid kanske jag skulle tänka som i slutskedet på 

ett tre års kontrakt eller så. Det kommer att ta tid. ” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Jag tror 

ju att vi kan se en belöning tidigt, det gör det, det tror jag absolut. Sen är det en 

övergångsperiod. Jag sätter en tvåa. 

Är det liksom att ni använder komplexa system som kanske skulle vara svåra att migrera över 

eller är det användarna eller att kunderna? 

Vissa delar kan vara svåra sen beror det på om vi tänker oss att vi går över till Office 365 

istället för traditionella Office de är ju ingen, då får du en fördel direkt du betalar för antalet 

användare istället för licenser det är ju jätte stora fördelar men när det gäller hela 

infrastrukturen tar det lite tid de gör det att få ordningen på saker men fördelarna är ändå 

övervägande så det beror lite på hur man ser det. ” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar genom att säga att de inte vet om 

de skulle se någon vinst på kortid.  

 



 

Fråga 17 

Fråga 17 ser ut på detta sätt ”Fråga 17: Om det finns en belöning med att arbeta med traditionella 

IT-lösningar(Kunna arbeta med traditionella IT-lösningar fullt ut) när skulle den inträffa?”. Denna 

fråga har fått ett medelvärde på 3 och en median på 3 vilket överlag påvisar en negativitet mot från 

företagen i och med att det är positiva resultat i aspekten av när belöningen inträffar inom aktiviteten 

traditionella IT-lösningar. Frågan har också fått ett minvärde på ett vilket påvisar att det finns företag 

som ser negativt på när belöningen inträffar för traditionella IT-lösningar. Den har även fått ett 

maxvärde på fyra vilket visar att företag ser positivt och tror att de får en tidig belöning när de 

använder traditionella IT-lösningar.  Alla dessa värden kan ses i tabell 3. 

Medelvärde 3 Median 3 Min 1 Max 4 

Tabell 3 – värde fråga 17 

Alla värden som företagen har gett kan ses i tabell 4. Vilket visar att 2 företag ser att 

belöningen inträffar långt fram i tiden eller inte alls med traditionella IT-lösningar och att 5 

företag ser en tidig belöning eller ganska tidig belöning med att använda traditionella IT-

lösningar.  

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

1 3 3 4 2 4 4 

Tabell 4 – resultat från alla företag fråga 17 

Motivering från företag 1: Företag ett motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” När 

man kör saker själv är det ju väldigt mycket mer variabler att bry sig om samtidigt som man 

får mer kontroll men så efter att vi bytte 1.5 år sen nu. Efter att vi bytte så vi har ju fått 

mycket mindre strul. Innan det nu var det en disk så vi får beställa det vi har bara en på lager 

själva. Så nu är det kris om det händer något mer. Det var mycket mer oro liksom. Jag ser 

ingen direkt belöning. En etta. Vi skriver en etta för då är det inte bra med traditionella?” 

Motivering från företag 2: Företag två motiverar sitt svar till denna fråga genom att de ser 

en ganska tidig belöning i att använda traditionella IT-lösningar.  

Motivering från företag 3: Företag tre motiverar sitt svar genom att säga att de ser en ganska 

tidig belöning med traditionella IT-lösningar då det redan är en existerande lösning och att 

företaget har lite kunskap inom området men att den lösningen de har vet de hur de ska 

använda.  

Motivering från företag 4: Företag fyra säger endast att de ser en belöning direkt och 

motiverar inte mer utförligt.  

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Det är 

samma där, alltså de tar, jag skulle sätta samma siffra faktiskt, det tar ju, jag skulle säga det tar 

väldigt, det blir väldigt liknande så att säga man kommer att stöta på de grejerna som man inte 

har kontroll över och man måste lära sig de bitarna vissa saker kanske man inte kommer stöta på 

förens efter sex månader men då kanske det blir j*vligt jobbigt med just den biten så att det är 

ungefär samma tid skulle jag säga. ” 



 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till frågan genom att säga” 

Belöningen med att arbeta traditionellt i och med att vi har gjort det tidigare är ju att du inte 

behöver lägga ner tankmöda och ork på att fundera på alternativ så då kommer ju belöningen 

direkt så då är det ju en fyra. ” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Tja, vi 

har ju redan de här grejerna idag. Jag tror att. Om vi säger att vi har våran nivå, vi har en 

bra teknik idag. Den är riktigt avancerad den är modern, den är virtuell servrar 

Vmwareteknik och så. Vi kan själva administrera vi kan bygga upp våra saker som vi vill. Det 

kanske vi kan sen också vi får säkert samma rättigheter och samma möjligheter.  

Men det är ju egentligen, du behöver ju inte ta så mycket i åtanke hur det skulle bli med 

molntjänster utan det är ju hur du ser det med den traditionella IT:n nu. 

Jag tror vi skulle få det direkt vi har ju den tekniken vi har där nu..” 

Fråga 18  

Fråga 18 ser ut på detta sätt ”Fråga 18: Ser ni några potentiella nackdelar med att arbeta med 

molntjänster i framtiden, och när inträffar de i så fall?” Denna fråga har fått ett medelvärde på 2.857 

vilket påvisar att företagen genomsnittligt ser att nackdelarna inträffar i ett tidigt skede vid 

användandet av molntjänster. Minvärdet och medianen är på 2 vilket visar att det finns företag som 

ser nackdelarna inte kommer att påverka deras arbetsätt negativt eller att det kommer ta lång tid. 

Maxvärdet på fyra visar att det finns företag som tror att nackdelarna kommer att drabba dem tidigt 

eller omedelbart vid användandet av molntjänster. Alla dessa värden kan ses i tabell 5. 

Medelvärde 2.857 Median 2 Min 2 Max 4 

Tabell 5 – värde fråga 18 

Alla värden som företagen har gett kan ses i tabell 6. 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

2 2 4 4 2 2 4 

Tabell 6 – resultat från alla företag fråga 18 

Motivering från företag 1: Företag ett motiverar sitt svar genom att säga ” Det finns ju ett gäng 

nackdelar. Det är dels regulatoriska nackdelar och det är lite över mitt huvud så jag behöver 

inte bry mig om det, de är lagar och skit. Skulle det ändras så är det jätte jobbigt i den 

situationen vi är i nu. Sen finns det vissa tekniska svårigheter när man jobbar med 

samarbetspartnern. Man kan ju inte göra allting exakt som man vill i en molntjänst men det 

går oftast gå runt och lösa. Sen om våra partners på andra ställe t.ex. sätta upp en VPN 

koppling mellan oss och en sammanbets partner kan vara meckigt fall de inte tillåter rätt 

grejer som Amazon är ju ganska. 

Markus pratar :Strikta? 



 

Ah precis det finns det här och det finns inget. Men tittar man ut i vida världen kan det finna 

40 sätt att koppla upp en VPN-lina men de stödjer två. Nackdelarna kommer påverka vårt 

arbetsätt men? 

Markus pratar: Blev det direkt när ni börja använda molntjänster? Att de kan drabba er då? 

Nej, det är ju mer varje gång vi skapar en ny tjänst själva, Då kanske det är lite svårare att 

göra den själva än om vi skulle ha eget just för kontrollen. Men samtidigt är det ju inte att det 

hindrar oss det har inte stoppat oss så att säga. Så en två kanske. ” 

Motivering från företag 2: Företag två motiverar sitt svar till fråga genom att påpeka att det 

inte skulle påverka dem så mycket men att det skiljer från system till system. De säger att de 

baserar sitt svar på de tidigare erfarenheter de har och att poängsättningen ligger mellan två 

och tre (positivt eller negativt) och att det i slutändan blir en tvåa(positivt) men att de för ett år 

sen skulle satt en trea(negativt) och att de nu ser positivt på denna fråga istället för negativt är 

att de har märkt förbättringar med tjänsterna.  

Motivering från företag 3: Företag tre motiverar sitt svar genom att säga att de nackdelarna 

som de ser är att användarna skulle ha svårt att använda systemet till en början men att det 

senare skulle gå över. Vilket gör att nackdelarna drabbar dem direkt för att sedan försvinna.  

Motivering från företag 4: Företag fyra motiverar sitt svar genom att säga att nackdelen som 

drabbar dem direkt är att de skulle börja tappa kunder om de skulle börja använda 

molntjänster.  

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Jag 

tror faktiskt att vi skulle, jag tror att dem de största nackdelarna skulle vi nog alltså gå igenom 

innan vi skulle gå dit men som sagt alltså det kommer alltid finnas något man inte tog med men vi 

har lärt oss väldigt mycket av våran nuvarande sits. Så att dem, alltså vi ser egentligen, de 

nackdelarna vi har diskuterat tidigare med molntjänster men t.ex. det här med att datan måste 

finnas i vissa länder och sånt. Vi skulle inte starta någonting. 

Markus pratar: Ni inte kan göra? 

Precis, alltså de största nackdelarna skulle vi jobba bort egentligen eller komma överens med en 

molntjänst innan vi skulle gå dit så att jag skulle säga i ett rätt tidigt skede skulle man, de största 

nackdelarna skulle man ta bort rätt tidigt. ” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Två, 

potentiella nackdelar med moln, alltså du lägger ju ändå äggen i någon annans korg du kan 

inte styra över de oavsett hur många avtal du har så kan de kan gå i konkurs de kan ha någon 

insider som stjäl data så du sticker ändå ut näsan lite så man vet inte riktigt när de påverkar 

en i så fall det är ju omöjligt att säga då.  ” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar till frågan genom att påpeka ett de 

har system som kräver extremt hög upptid och tillgänglighet för att företag ska kunna fungera 

och vill att systemen ska ligga så nära produktionen som möjligt. De påpekar att de redan i 

dagsläget har problem med internet. De vill också minimera de övriga riskerna som kommer 



 

från yttre faktorer. Detta är något som de ser som stora hot med molntjänster. De påpekar 

också att det är skillnad på system till system att vissa saker inte är alls lika driftkritiska.  

Fråga 19 

Fråga 19 ser ut på detta sätt ”Fråga 19: Om det finns en belöning/nytta med de potentiella 

fördelarna när inträffar belöningen/nyttan för er?” Den har fått ett medelvärde på 1.571 och en 

median på 1 vilket påvisar att företagen tidigt ser en nytta/belöning med de fördelarna de ser 

med molntjänster. Minvärdet är ett och maxvärdet är 4 vilket visar att det finns företag som 

inte ser en tidig belöning med fördelarna. Alla dessa värden kan ses i tabell 7 

Medelvärde 1.571 Median 1 Min 1 Max 4 

Tabell 7 – värde fråga 19 

Alla värden som företagen har gett kan ses i tabell 8.  

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag  7 

1 1 2 1 1 1 4 

Tabell 8 – resultat från alla företag fråga 19 

Motivering från företag 1: Företag ett säger att de kunde dra nytta av fördelarna direkt när de gick 

över till molntjänster. De säger att mycket färdigt när de börja använda det redundans med mera.  

Motivering från företag 2: Företag två motiverar sitt svar genom att säga ” Ja det ska väl vara 

tidigt. Eeh jag har vart med om båda också. Det är jätte svårt. Oftast är det ju rätt prisbild 

och att man kan ha färre resurser på plats som är motivation till att man väljer att outsoruca 

eller gå utanför huset. Och i det fallet så ska ju nyttan komma direkt. Det är väl oftast ett krav 

så jag sätter en etta där.” 

Motivering från företag 3: Företag tre motiverar sitt svar genom att säga ” Det är ju ganska 

tidigt men inte direkt, två. Det är när vi kommit över de. 

När ni har kommit över inlärningströskeln? 

Ah och sättet att tänka och förstå.” 

Motivering från företag 4: Företag fyra motiverar sitt svar med att de tror att de kan dra 

nytta av fördelarna direkt när systemen är uppsatta.  

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar inte alls, sätter enbart poäng till en etta.  

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar genom att säga att de kan dra 

nytta av fördelarna direkt och att det inte tar ett år eller två innan de kan dra nytta av 

fördelarna.  

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar genom att säga ” Jag tror att vi är 

just nu ligger vi långt därifrån vi måste upp i våran teknik och våra. 

Ni kan helt enkelt inte dra nytta av fördelarna även ni skulle ha det implementerat eller att det 

skulle ta lång tid innan ni kan göra det? 



 

Vi skulle inte våga göra det nu. ” 

Fråga 20 

Fråga 20 ser ut på detta sätt ”Fråga 20: Om det finns en belöning för er att jobba med en 

utomstående organisation när kan ni dra nytta av det?” Den har fått ett medelvärde på 1.428 och 

median 1 som påvisar positivitet mot molntjänster i avseendet när belöningen inträffar med att 

arbeta med en utomstående organisation som driftar deras system eller delar av deras system. 

Minvärdet är 1 och maxvärdet är 2 vilket visar att det inte är något företag som ser negativt på när 

belöningen skulle inträffa med denna aktivitet. Alla dessa värden kan ses i tabell 9. 

Medelvärde 1.428 Median 1 Min 1 Max 2 

Tabell 9 – värde fråga 20 

Alla värden som företagen har gett kan ses i tabell 10.  

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 Företag 7 

1 2 1 1 2 1 2 

Tabell 10 – resultat från alla företag fråga 20 

Motivering från företag 1: Företag ett motiverar sitt svar genom att säga ” Med utomstående 

organisation menar vi alltså en molnleverantör? 

Ja exakt. 

Ja då är det en etta. ” 

Motivering från företag 2: Företag ett motiverar sitt svar till denna fråga genom att säga ” 

Det är väl en etta också skulle jag vilja säga. Man försöker ju göra någon typ av förstudie 

och oftast är det ju så att när man kommer till ledningen och ska motivera en sak så vill de en 

nytta rätt så tidigt eller i alla fall så är målet det. Sen är det klart att i vissa fall kan det vara 

så att man ser en potentiell vinst längre fram också men. Äh en tvåa sätter vi där. ” 

Motivering från företag 3: Företag tre motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Direkt, 

ja det är ju att vi kan ju släppa mycket, vi lägger ju över ansvaret. Då är det ju lättare att 

skälla på den eller så det känns lättare” 

Motivering från företag 4: Företag fyra motiverar sitt svar genom att säga ” Det kan vi dra 

nytta av när vi utvecklar en egen molntjänst så kan vi lägga det på en molnserver. Då kan vi 

dra nytta av den tillgängligheten och uptimen och underhållet som de i sin tur erbjuder, som 

inte ger dem kraven på våra servrar heller då som gör att vi måste lägga ner samma nivå då 

kanske och ytterligare på våra servrar för att kunna sälja. Där ser jag en nytta då. 

Markus pratar: Och det ser ni direkt eller tar det lång tid innan ni kan börja dra nytta av 

sådana saker? 

Nej, det är ju direkt. ” 



 

Motivering från företag 5: Företag fem motiverar sitt svar till frågan genom att säga ” Jag 

skulle säga tvåa, alltså vi kommer att göra det rätt tidigt eftersom att alltså i dagsläget har vi 

varit blivit så pass stora på den här marknaden att vi, vi går inte i en sådan ändring utan vi går 

verkligen igenom det är det är det någonting vi ska göra det är lite annat när det fanns kanske 20 

personer eller något i huset och kände sig lite tvungna att ta beslut eller kanske inte hade riktigt 

resurser för att gå igenom de olika delarna så att, när man blir lite större då har man fler kunder 

och då är man tvungen och sätta sig verkligen ner och gå igenom om det här är rätt och därför 

tror jag belöningen kommer rätt tidigt för man har kollat bra på det. 

Det blir kanske samma som du säger när man är större har ni mer påverkan hos de ni köper av? 

Definitivt priserna ser inte likadant ut idag som de gjorde vid dag ett det är inte i närheten ens, de 

är då är det de att man kan visa på hur stor man är och visa på hur fort man växer helt plötsligt 

blir alltså att vi köpte 10 GB data i början nu har vi 40 TB det har vi gjort över x år vad tror ni 

kommer hända om x år till ni ser tillväxten och då kan man moderera.” 

Motivering från företag 6: Företag sex motiverar sitt svar genom att säga ” Ja det är ju i 

princip direkt när vi påbörjar samarbetet då skulle jag vilja säga.  

Markus pratar: Det är helt enkelt för ni man kan lasta över en arbetsbörda på en annan del? 

Ah lite grann så, som IT-bolag i framkant vill vi se oss som så är det ju inte så att någon 

annan kommer och säljer in det här på oss och talar om fördelarna och så vet vi inget 

någonting mer än det som de har sagt. Utan det är ju vi som bestämmer eller tar reda på 

fördelarna likaväl som vi gör för våra kunder. Vi försöker ju motivera dem att börja använda 

våra tjänster som molntjänster som vi producerar fram och då måste vi föregå med gott 

exempel också å använda de själva men de innebär också att jag tror att vi kan dra nytta av 

dem omedelbart när vi börjar använda det så att säga. ” 

Motivering från företag 7: Företag sju motiverar sitt svar genom att säga ” Det kan vi säkert 

göra nästa men en gång. Det finns nog fördelar i det. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix H Företag 1 intervju 

Detta är en transkribering av intervjun med företag ett. Den innehåller endast frågorna som 

lästes upp och företagens motiveringar. Saker som när nya delar av intervju förklaras inte men 

texten som beskriver de nya delarna går att se under bilaga B – frågor till intervju. När 

företaget pratar är i kursivtext när jag pratar är i vanligtext.  

 Fråga 1: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använda 

molntjänster i ert dagliga arbete?  

 

Vi har en VPN-server stående här som vi skulle vilja bli av med. För att komma åt VPN hit, vi 

har ju förresten testservrar i källaren här ner och det är ju för att om man kör allt i molnet så 

blir det för lång latency när vi sitter och utvecklar, men det är inga driftkritiska saker.  

Det blir lite dubbel negation här bara eller? Innebär att ni inte kan arbeta om ni skulle vara 

tvungna att arbete.  

Ja det blir det ju men man får sätta sig in i (nu använder ni molntjänster) Men säg att ni skulle 

vara tvungna att använda molntjänster fast ni inte kunde arbeta med det. 

Vad innebär att man inte kan arbeta med det? Det är ju snarare om man inte får för man har 

satt upp en policy eller att man inte har internet. 

Men jag tänker att det kan vara att man använder något jättekritiskt system om man t.ex. säg 

att du har något som måste vara tillgängligt jämt måste kunna svara jämt, det kanske man kan 

uppnå med molntjänster. Men grejer är att den här frågeställningen handlar inte bara om, du är 

ju väldigt påläst på området mer än jag förmodligen. Det handlar att hitta vad sådan som du 

tycker mer än. 

Vi är ju snarare tvärt om att vi kan nästan inte arbeta om vi inte har tillgång till molntjänster, 

är det en fyra då? 

Då är det ju absolut genomförbart 

En fyra då.  

För t.ex. vi är ju utvecklare allihopa här egentligen eller de flesta av oss, har inte vi 

tillgängligt till internet kan inte vi checka ut och in kod vilket innebär att det blir väldigt 

jobbigt att jobba då.  

Fråga 2: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använder 

traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande lösning) i ert dagliga arbete?  

Det är ju en fyra där också då vi är väldigt beroende av IT-tjänsterna. 

Ah men det är ju alltså dem här om ni skulle ha i serverhallar och ha som förut och hosta och 

om ni skulle kunna arbeta på det sättet. 

Vi skulle ju kunna göra det men vi vill ju absolut inte det.   



 

Det är ju om ni kan, inte om ni vill, det kommer frågor som handlar om det sen. Om det är 

fullt genomförbart så är det en det är det ju en fyra, om det skulle gå men vara lite krångligare 

är det en trea, tvåa är väl att de lutar ju mer åt molntjänster, nu sa jag ju fel för den är ju tvärt 

om men här ju, Det blir ju en etta för er del om ni säger att ni absolut kan genomföra det med 

traditionella IT-lösningar. Eller en två är ju att det går men inte är helt optimalt.  

Det blir ju en väldigt stor apparat för oss men vi måste köpa in servrar och så. Men det går ju 

tekniskt allting går ju.  

Fråga 3: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete med molntjänster med 

tanke på de möjliga nackdelar som finns?  

 Då är det ju alltså att i och med de nackdelarna som finns sa du ju att man tappar kontrollen 

och vissa kanske är jätte kritiskt för. 

Precis 

Och då kan det ju vara en etta men för er spelar det kanske inte så stor roll för om ni kan 

utföra arbetet eller inte? 

Innan vi kunde göra det här så var vi tvungna att reda ut ganska mycket med jurister för att 

se om vi får göra det i och med att vi håller på med finansiella tjänster så är det mycket med 

persondata och sådär, så att nu så är det absolut genomförbart men då innan det så innan det 

så måste man göra en ganska stor utredning innan man får det, men jag skriver en fyra där. 

För det är där ni är i nuläget? 

Precis. 

Fråga 4: Hur ser ni på er förmåga att utföra ert dagliga arbete med molntjänster med tanke på 

de möjliga fördelar som finns?  

En fyra då eller? 

Ah. 

We love it! De är ju just för att vi slipper tänka på att ”nu krascha backup disken eller den 

blev full”. 

Fråga 5: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete då det finns en 

utomstående organisation som är involverade i att tillhandahålla era 

system/tjänster/mjukvaror/lagring?  

Då är det Amazon i ert fall fatta jag det som? 

Precis det beror lite på hur man ser det, vi använder en hel del olika molntjänster för t.ex. 

kontorsarbetet. Vi har ju vår kodincheckning, Microsoft team foundation services kanske det 

heter nu. Sen har vi ju Office 365 för mejl och sånt. Sen så har vi även vårt casehanterings 

system ligger också i molnet hos en annan leverantör. Vi har ett helt lappverk av sådana 



 

leverantörer. Men så när det gäller software as a services som vi tillhandahåller så kör vi ju 

det hos Amazon och det är absolut genomförbart. Vi har väl mer eller mindre sagt som policy 

att vi inte ska hosta något själva om vi inte måste förutom t.ex. testservrar som inte får ha för 

mycket latency.  

Här kommer ju den delen du prata om lite förut. Värde av att använda någonting. Du kan ju 

läsa igenom så får du fråga om det är något konstigt. Här är inte egentligen om det är 

genomförbart eller inte eller om det är värt att genomföra det. 

Fråga 6: Hur skulle ni värdera användandet av molntjänster om de var tillgängliga? Skulle 

det skapa bättre arbetsförhållande jämfört med en traditionell IT-lösning (t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)  

Ja, det är ju en fyra. Vi hostar så mycket vi kan utanför huset. Enda anledningen till att vi inte 

hostar exakt allt är ju att vissa saker är ju väldigt svårt. Som en VPN-server för att komma åt 

kontoret är ju. 

Ah det känns ju lite. 

Det är ju lite svårt att ha i molnet men det går. Om man sätter upp en router här som har en 

koppling till vårt datacenter i molnet hos Amazon så kan man ha en VPN in till molnet och 

sen in hit men jag vet inte hur smidigt det är. Det är genomförbart i alla fall! 

Fråga 7: Hur skulle ni värdera användandet av traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)? Tror ni det fungerar bättre än att byta till molntjänster?  

Vi har ju gått andra vägen så vi har ju gått från traditionella till moln för att vi tycker det 

fungerar bättre, och det fungerar inte bättre för oss då. Så då blir det en etta antar jag. 

Det är ju det som är lite lurigt med denna frågan med den när det är traditionell it då är den ju 

tvärtom bara för att den ska visa att en fyra påvisar positivitet mot molntjänster. 

Då är det en fyra. 

Fråga 8: Hur värderar ni de potentiella nackdelar som finns med molntjänster för er i 

avseendet att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som nackdelar med molntjänster 

skulle ha stort eller litet värde för er.  

Då är det ju egentligen att nackdelarna finns ju där om de är. 

Avgörande. 

Ah precis. 

Vi har ju valt att gå på molntjänster så att, men det spelar en viss roll så varje gång vi tar på 

en ny kund måste vi övertyga att det är okej, men nu har vi kommit upp i en sån nivå att vi har 

en sån kundmassa att det blir lite mer självgående men det första kunderna var det ganska 

mycket jobb. 



 

Då är det ju samma här kanske en tvåa, trea. 

Trea . 

För trean är ju fortfarande att det är positivt med molntjänster . 

Ah och det är det ju, hade det inte vart för regulatoriska krav så hade det ju vart bara bra.  

Fråga 9: Hur värderar ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster för er i avseendet 

att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som fördelar med molntjänster skulle ha 

stort eller litet värde för er.  

Stort värde helt klart. Liksom all driftsäkerhet och det så slipper man den huvudvärken. Jag 

vet inte du har du hållit på länge med IT-grejer? 

Det beror väl på hur man ser på det jag läser ju mitt sista år nu men molntjänster som miljö 

och sånt är ju inget vi håller på. Vi satt upp lite virtualisering så man får bakdelen i det eller 

vad man ska säga.  

Hur mycket har ni pratat om redundans och sånt?  

Ah det har vi pratat mycket om. 

Det är ju krångligt att uppnå men i molnet får man väldigt mycket gratis och det är dyrt som 

tusan att uppnå det, jag vet inte om du har jobbat mycket med lastbalanserar och sånt? 

Jag förstår ju innebörden av det och det blir ju att man behöver köpa dubbla av allt 

Dels det och dels bara lastbalanserarna som är innan man kommer till servrarna kostade en 

jädra massa flis, tidigare betalade vi 685 tusen för att lastbalanserarna i sig skulle vara 

redundanta i sig.  

Ah jo det är mycket pengar. 

Ah det kostar ju på. 

Fråga 10: Hur värderar ni att en utomstående organisation har huvudansvaret för ert system 

eller delar av ert system?  

Det kanske de inte har så per se men det är ju ändå dem som håller det, om det går ner för 

dem är det ni som blir drabbade kanske? 

Här är också en tvådelad aspekt på det, dels är det en risk om de är elaka och det hoppas vi 

att de inte är. Annars så har de ju möjlighet, vi är ju inte ett jätte företag och vi kan inte ha 

femtio tekniker som är bemannade dygnet runt. Så för oss är det jätte positivt att vi slipper 

dem. Så vi skriver en fyra. Det är så pass mycket mer positivt än de eventuella nackdelarna. 

Det är precis det som den frågan är utformad för att göra. För det finns egentligen två sidor av 

det myntet.  



 

Fråga 11: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda molntjänster jämfört med 

traditionella IT-lösningar?  

Ja massor av tid, helt klart. Framför allt är det ju att tidigare hade vi en heltidsanställd 

person som skötte alla våra servrar, nu söker vi faktiskt en drifttekniker igen men då är det 

helt andra grejer men devopp tänket liksom. Hjälpa till med mer än bara hårdvaran, 

hårdvaran behöver inte vi tänka på längre, då kan man fokusera på mer värdeskapande saker 

än att putsa på servrar. 

Fråga 12: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda en traditionell IT-lösning 

jämfört med molntjänster?  

En etta också då, nej molntjänster skulle spara tid.  Vi skulle vinna tid på att använda 

traditionella IT-lösningar en fyra nej så en etta då. 

Och du motivera ju egentligen på fråga 11 då. 

Fråga 13: Tror ni att de potentiella nackdelar som finns med molntjänster skulle kunna 

påverka den tid det krävs i dagsläget att utföra arbetsuppgifter än om ni använder traditionella 

IT-lösningar (t.ex. er nuvarande lösning)  

Här beror det lite på, på det stora hela så är det ju en klar etta men i vissa dagar som det var 

några veckor sen så gick vårat internet ner några timmar här och det var ju väldigt tråkigt 

och då stod vi ju still. Men då koppla folk upp sig med sina telefoner så vi kom in ändå. Sen 

om man jämför det med den andra sidan av myntet om vi skulle ha en server som var 

beroende här som rasar så är det ju hur lång tid det skulle ta köpa en ny och installera om 

den och återställa backuper så det är oftast en spott i havet så att det blir nog en etta ändå 

även om det finns ju saker som är smidigare med det andra.  

Fråga 14: Tror ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster skulle kunna påverka 

den tiden det tar att utföra arbetet idag jämfört med användandet av traditionella IT-lösningar 

(t.ex. er nuvarande lösning)  

Det är ju en etta, för oss är det ju jätte skönt att slippa huvudvärken och det bara funkar. 

Ni sparar helt enkelt tid? Genom mycket att de fördelarna som finns med molntjänster liksom 

som det här att ni slipper ta hand om det här. 

Ah, den enda kritiska delen som vi har här är det inkommande internet, funkar det så funkar 

våra tjänster. De går vi egentligen aldrig ner de är sjukt duktiga de som hostar där borta. 

Men diskar och servrar går ju sönder om man hostar det själv vilket gör att totalt sätt är det 

ju jättebra. 

Fråga 15: Tror ni att ert arbete kan bli påverkat tidsmässigt på grund av att ni använder en 

tjänst som tillhandahålls av en utomstående organisation istället för att ni själva 

tillhandahåller tjänsten?  

Ah totalt sett så blir det en etta där också men det finns ju tillfällen när även det är dåligt.  



 

Fråga 16: Om ni skulle byta till molntjänster, hur lång tid skulle det ta innan ert företag kan 

dra nytta av detta om ni överhuvudtaget kan se någon nytta med ett byte?  

Från att vi bytte såg vi nytta jätte snabbt, men så var det en del förarbetet innan vi gjorde det 

där. Jag vet inte hur du vill jag ska göra det? 

Det är ju de, då har ju ni, när ni bytte blev det liksom att ni blev tvungna/inte kunde arbeta 

eller var det så att ni använde traditionell it så var molntjänster uppe så flytta ni bara över så 

det gick smärtfritt.  Eller var det så att vissa saker var tvungna att vara nere? 

Vi hade kanske nertid på kanske fyra timmar medans vi tankade över all data. Annars hade vi 

satt upp allting parallellt och i och med att det inte är någon direkt uppstartas kostnad så var 

det väldigt smidigt att bara ”smacka” upp allting.  

Som jag tolkar det så får du bedöma själv såklart så är det en etta då? Ni kunde börja nyttja 

det? 

Sen är det ju såhär att det tar tid i att sätta sig in i och lära sig det var lite parallelljobb så vi 

säger en tvåa, Det är ett jobb att byta till molntjänster men man gör ju för de tidigare 

frågornas fördelar.  

Fråga 17: Om det finns en belöning med att arbeta med traditionella IT-lösningar(Kunna 

arbeta med traditionella IT-lösningar fullt ut) när skulle den inträffa?  

Vi får stanna kvar i den kontexten vi var i. Och då hade ni väl traditionella IT-lösningar. 

Belöningen sker direkt, det är ju inte självklart att det är så. Det kanske var frågor som 

hindrade er eller så var det inte så. 

När man kör saker själv är det ju väldigt mycket mer variabler att bry sig om samtidigt som 

man får mer kontroll men så efter att vi bytte 1.5 år sen nu. Efter att vi bytte så vi har ju fått 

mycket mindre strul. Innan det nu var det en disk så vi får beställa det vi har bara en på lager 

själva. Så nu är det kris om det händer något mer. Det var mycket mer oro liksom. Jag ser 

ingen direkt belöning. En etta. Vi skriver en etta för då är det inte bra med traditionella? 

Ne precis. 

Fråga 18: Ser ni några potentiella nackdelar med att arbeta med molntjänster i framtiden, och 

när inträffar de i så fall?  

Nu är det ju inte framtiden då men då är det när nackdelarna skulle kunna påverka er. Alltså i 

vilket skede av implementeringen de påverkar er. 

Det finns ju ett gäng nackdelar. Det är dels regulatoriska nackdelar och det är lite över mitt 

huvud så jag behöver inte bry mig om det, de är lagar och skit. Skulle det ändras så är det 

jätte jobbigt i den situationen vi är i nu. Sen finns det vissa tekniska svårigheter när man 

jobbar med samarbetspartnern. Man kan ju inte göra allting exakt som man vill i en 

molntjänst men det går oftast gå runt och lösa. Sen om våra partners på andra ställe t.ex. 



 

sätta upp en VPN koppling mellan oss och en samarbetspartner kan vara meckigt fall de inte 

tillåter rätt grejer som Amazon är ju ganska. 

Strikta? 

Ah precis det finns det här och det finns inget. Men tittar man ut i vida världen kan det finna 

40 sätt att koppla upp en VPN-lina men de stödjer två. Nackdelarna kommer påverka vårt 

arbetsätt men? 

Blev det direkt när ni börja använda molntjänster? Att de kan drabba er då? 

Nej, det är ju mer varje gång vi skapar en ny tjänst själva, Då kanske det är lite svårare att 

göra den själva än om vi skulle ha eget just för kontrollen. Men samtidigt är det ju inte att det 

hindrar oss det har inte stoppat oss så att säga. Så en tvåa kanske.  

Fråga 19: Om det finns en belöning/nytta med de potentiella fördelarna när inträffar 

belöningen/nyttan för er?  

Det är ju direkt, så fort vi gick över har det fungerat bra. 

Då är det egentligen med tanke med fördelarna, alltså det ni ser som fördelar kunde ni nyttja 

på en gång? 

Det är ju liksom färdigt allting där, som redundans och allt möjligt där. 

Fråga 20: Om det finns en belöning för er att jobba med en utomstående organisation när kan 

ni dra nytta av det?  

Med utomstående organisation menar vi alltså en molnleverantör? 

Ja exakt. 

Ja då är det en etta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix I Företag 2 intervju 

Detta är en transkribering av intervjun med företag två. Den innehåller endast frågorna som 

lästes upp och företagens motiveringar. Saker som när nya delar av intervju förklaras inte men 

texten som beskriver de nya delarna går att se under bilaga B – frågor till intervju. När 

företaget pratar är i kursivtext när jag pratar är i vanligtext.  

 Fråga 1: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använda 

molntjänster i ert dagliga arbete?  

En trea där tycker jag. 

Då kan du ringa in en trea där också en lite motivering varför, om det är en trea kanske det är 

något som inte är helt fulländat? 

Precis, det blir ju lite att det blir komplexare när man lägger ut i molnet, delvis som jag sa 

tidigare med support, men även single sign on på alla tjänster måste man på något sätt ha en 

integration med sin lokal infrastruktur för att synka användare och då kräver det en lite 

komplexare struktur för att genomföra detta men det är absolut genomförbart och tjänsterna 

blir bättre på hantera detta. Det är inte riktigt moget men nästan. 

Ne men precis det är exakt den typen av svar jag letar efter då. 

Fråga 2: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använder 

traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande lösning) i ert dagliga arbete?  

Nu står det ju t.ex. er nuvarande men ni har hybrid men vi får se det som att ni bara hade 

traditionella eller överlag traditionella. 

Det är nog en etta skulle jag säga, det är absolut genomförbart. Det är ju för att man kan 

hålla det enkelt och man har kontroll på miljön själv. Det kan ju också innebära att det krävs 

mer resurser i huset som driftar och underhåller miljön men man har på något sätt mer 

kontroll på en sådan lösning.  

Fråga 3: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete med molntjänster med 

tanke på de möjliga nackdelar som finns?  

Det är en trea skulle jag säga. 

De har ingen större inverkan helt enkelt? För er i ert arbetsätt? 

Nej, det tycker jag inte de har. 

Fråga 4: Hur ser ni på er förmåga att utföra ert dagliga arbete med molntjänster med tanke på 

de möjliga fördelar som finns?  

Ah de går ju in lite i varandra. Det är lite samma där att man. Någonstans där lägger jag mig 

i mitten på båda två för det är ju både för och nackdelar, så det är svårt att. Vi sätter en trea 

där. 



 

Fråga 5: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete då det finns en 

utomstående organisation som är involverade i att tillhandahålla era 

system/tjänster/mjukvaror/lagring?  

Det är ju det du verkar tycka är fördelar och nackdelar, det blir kanske lite kaka på kaka 

kanske? 

Ah det är inga problem, ah det finns ju. Vi kör ju Office 365 idag och innan hade vi Exchange 

servern här lokalt, det man märker ju är att de både att de ändrar hur licenserna fungerar. Så 

nu i år kom det en ny licens. Så då var vi tvungna å den vi hade den försvann och så hade de 

ändrat i produkt utbudet på den som skulle ersätta våran licens så vi blev tvingade att betala 

alldels för mycket pengar eller bli av med någon produkt eller betala samma, samtidigt som 

de i stort sätt tvingade oss att byta till Office 2016 och vi hade nyss haft en utbildning i Office 

2013 och vi ville ligga kvar i 2013, så man blir lite för styrd ibland där skulle man vilja ha 

bättre möjlighet att själv bestämma och det blir ju så i en molnlösning så lägger man mycket 

åt den tredje part som då sköter tjänsten och de har ju sina sätt att de vill ju bli av med det 

gamla och trycka ut det nya och det är inte alltid det passar organisationen. Så det är 

någonstans mellan 2 och 3 men det är ju genomförbart det är det absolut. Nya system är 

oftast en förbättring. 

Då borde det luta åt trean? 

Ah absolut vi tar en trea där. 

Fråga 6: Hur skulle ni värdera användandet av molntjänster om de var tillgängliga? Skulle 

det skapa bättre arbetsförhållande jämfört med en traditionell IT-lösning (t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)  

Där tror jag faktiskt att traditionella IT-system fungerar bättre än så länge, det har blivit 

bättre. För ett år sen hade jag svarat en etta men det har blivit bättre så jag svarar en två 

där.  

Fråga 7: Hur skulle ni värdera användandet av traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)? Tror ni det fungerar bättre än att byta till molntjänster?  

Nej, det kan ju vara lite system till system. 

Ah det är ju det 

Kan det vara men om man ser det som en helhet och den erfarenheten jag har av att byta ut 

saker i molnet har skapat mer oreda för slutanvändaren än om det skulle ligga kvar i huset 

och vi hade haft kontroll på det själva. Håller man på support också så är det frustrerande 

när användarna ringer” vi hyr denna tjänsten så vi får vänta tills deras support tar hand om 

det” De har ju vart vana vid att jag har löst det. Så att  

Så då låter det ju som det är ett eller två? 

Absolut jag sätter en etta där! 



 

Fråga 8: Hur värderar ni de potentiella nackdelar som finns med molntjänster för er i 

avseendet att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som nackdelar med molntjänster 

skulle ha stort eller litet värde för er.  

Ja, det har nog ökat också efter dem. Nu har vi ju bara haft Office 365 och någon mer tjänst 

vi har dragit ut men. Det skapar ju en lite komplexare miljö samtidigt som det minskar 

backup å annat i huset men. Jag sätter en tvåa där för nackdelarna är ganska avgörande där 

faktiskt. 

Fråga 9: Hur värderar ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster för er i avseendet 

att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som fördelar med molntjänster skulle ha 

stort eller litet värde för er.  

Mh, vid förenklar så blir det ju bättre som sagt. Fördelarna med att få ner backuper och det 

blir ett värde i det, och att man slipper att liksom köpa in nya servrar och sånt och allt 

underhåll. Det har ju absolut ett värde och jag tror ju att det blir bättre och bättre och det har 

jag märkt också. Så det är klart att det har ett värde. En trea. 

Yes.  

Fråga 10: Hur värderar ni att en utomstående organisation har huvudansvaret för ert system 

eller delar av ert system?  

Lite som innan att man tappar kontrollen lite, vi ser det som en tvåa där ganska negativt.  

Fråga 11: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda molntjänster jämfört med 

traditionella IT-lösningar?  

Det är ju klart att på sikt blir det så, man slipper backuper och den infrastruktur som krävs 

för att sakerna i huset. Så en tvåa där. 

Fråga 12: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda en traditionell IT-lösning 

jämfört med molntjänster?  

Ja, det finns ju delar i det också som. Vissa delar skulle vi spara på tid på att ha internt och 

vissa delar i molnet. Så vi ser ju fördelarna på något sätt. Och det är väl där denna 

hybridlösningen kommer in lite att man ser att de här delarna skulle vi spara på att lägga ut 

och så lägger man ut det i molnet. Så att om man svarar en. 

Ja du hade ju en ganska bra motivering så du kan ju 

Så en trea där, fast de säger emot varandra lite. Fast det blir ju lite system till system och en 

hybridlösning fungerar bra. 

Det kan ju vara så att det inte är genomförbart att ha det ena eller det andra utan att man är 

tvungna att blanda som ni använder då.  

Ah precis. 



 

Fråga 13: Tror ni att de potentiella nackdelar som finns med molntjänster skulle kunna 

påverka den tid det krävs i dagsläget att utföra arbetsuppgifter än om ni använder traditionella 

IT-lösningar (t.ex. er nuvarande lösning)  

Då är det väl egentligen lite hur drabbad man blir av dem rent tidsmässigt, det kan ju vara att 

man vet om dem men man tror inte att det kommer ta någon tid eller man tror att det kommer 

att ta massor av tid för att det drabbar en hela tiden. Det är ju lite hur en organisation ser ut.  

En trea där. 

Fråga 14: Tror ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster skulle kunna påverka 

den tiden det tar att utföra arbetet idag jämfört med användandet av traditionella IT-lösningar 

(t.ex. er nuvarande lösning)  

Ja det skulle nog, fördelarna skulle nog kunna effektivisera. Absolut. En tvåa. Jag har nog 

någon etta eller fyra annars ligger jag nog i mitten någonstans. 

Ja men det är ju så man bedömer ju själv. 

Fråga 15: Tror ni att ert arbete kan bli påverkat tidsmässigt på grund av att ni använder en 

tjänst som tillhandahålls av en utomstående organisation istället för att ni själva 

tillhandahåller tjänsten?  

Ja, har faktiskt vart med om både och. Vi la ut våran växel i molnet hos Telia och det har ju 

inneburit. Meningen var ju från början att det skulle bli mindre arbete men det har faktiskt 

blivit mer.  Sen har vi med Office 365 där vi snart kommit till brytpunkten mer där jag ligger 

allt mindre tid på den än vad jag gjorde när det låg internt så där har vi båda sidorna. Men 

tänker man så som växel som jag tror kommer hamna tillslut så som tanken är med tjänsten 

så sparar det ju tid. Det är ju lite så man får tänka. 

Det är ju lite så med nästa del i intervju handlar om egentligen när man ser belöningen. 

Jag tror på en tvåa där att tanken är ju ändå att det ska, och jag har sett att det fungerar i 

vissa system. 

Fråga 16: Om ni skulle byta till molntjänster, hur lång tid skulle det ta innan ert företag kan 

dra nytta av detta om ni överhuvudtaget kan se någon nytta med ett byte?  

Det tar faktiskt rätt lång tid av erfarenhet. En trea. (motiveras tidigare i intervju) 

Fråga 17: Om det finns en belöning med att arbeta med traditionella IT-lösningar(Kunna 

arbeta med traditionella IT-lösningar fullt ut) när skulle den inträffa?  

Då får man nästan se det till att man redan har det faktiskt då. 

I molnet? 

Nu har ni ju en hybrid men det är ju lite utformat som man redan har den här infrastrukturen 

då. Det behöver ju dock inte fungera det är mer det man får ta i hänsyn då. 



 

Och ni menar här? 

Säg att ni har redan erat IT-system och det ni arbetar med det och det är liksom (och det 

fungerar och ni kan arbeta precis som ni vill då sker belöningen direkt) men sen kan det även 

vara att ni saknar funktionalitet och det kan ju vara för att det är svårt att implementera det 

eller att det tar lång tid så det är egentligen lite det. 

Just det, ah men det sker ju ganska tidigt skulle jag vilja säga vi sätter en trea där. 

Fråga 18: Ser ni några potentiella nackdelar med att arbeta med molntjänster i framtiden, och 

när inträffar de i så fall?  

Det är väl samma där liksom när i implementeringen eller när i användandet de inträffar för. 

Det kan vara något som sker långt fram, de nackdelarna vi vet om de drabbar inte oss för än 

det här händer eller tvärt om utan direkt när vi börjar använda det. 

Så måste vi göra något, nej men en tvåa, skulle jag nog säga. 

Så de påverkar egentligen inte så mycket då? Eller det sker inte så? 

Ne det är ju också lite så, nu försöker jag se det generellt så. Sen skulle ju system till system 

påverka hur jag sätter den siffran. 

Ah det förstår jag också. 

Jag försöker se det totalt sätt med de erfarenheterna som finns med de här molntjänsterna. 

Det är nog någonstans mellan två och tre. 

Det är ju lite gjort så att man ska bli tvungen att välja sida. 

Då lutar det nog mer åt tvåa, men för ett år sen skulle det nog vart en trea så jag märker ju en 

förbättring med tjänsterna. Men det är ju nu vi ska se det så jag sätter nog en tvåa.  

Fråga 19: Om det finns en belöning/nytta med de potentiella fördelarna när inträffar 

belöningen/nyttan för er?  

Ja det ska väl vara tidigt. Eeh jag har vart med om båda också. Det är jätte svårt. Oftast är 

det ju rätt prisbild och att man kan ha färre resurser på plats som är motivation till att man 

väljer att outsoruca eller gå utanför huset. Och i det fallet så ska ju nyttan komma direkt. Det 

är väl oftast ett krav så jag sätter en etta där. 

Fråga 20: Om det finns en belöning för er att jobba med en utomstående organisation när kan 

ni dra nytta av det?  

Det är väl en etta också skulle jag vilja säga. Man försöker ju göra någon typ av förstudie 

och oftast är det ju så att när man kommer till ledningen och ska motivera en sak så vill de en 

nytta rätt så tidigt eller i alla fall så är målet det. Sen är det klart att i vissa fall kan det vara 

så att man ser en potentiell vinst längre fram också men. Äh en tvåa sätter vi där. 

 



 

Appendix J Företag 3 intervju 

Detta är en transkribering av intervjun med företag tre. Den innehåller endast frågorna som 

lästes upp och företagens motiveringar. Saker som när nya delar av intervju förklaras inte men 

texten som beskriver de nya delarna går att se under bilaga B – frågor till intervju. När 

företaget pratar är i kursivtext när jag pratar är i vanligtext.  

Fråga 1: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använda 

molntjänster i ert dagliga arbete?  

Då svarar du tre? Då skulle jag gärna vilja ha någon slags motivering till varför det skulle gå 

eller inte gå? 

Vi kör redan idag blandat ute på nätet och även form av med tunna klienter med 

terminalserver så det blir ingen skillnad för användaren egentligen, för de vet inte om det. Så 

därför tror jag inte det är några problem.  

Fråga 2: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använder 

traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande lösning) i ert dagliga arbete?  

Absolut genomförbart en etta. Det är ju en befintlig lösning.  

Fråga 3: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete med molntjänster med 

tanke på de möjliga nackdelar som finns?  

Vet ju inte vilka nackdelar men jag ser det ju som en trea i alla fall.  

Men när du tänker på molntjänster så har du inga direkt nackdelar du ser? Det får man ju 

tycka såklart. 

Nej, inte förutom de jag skrev tidigare.  

Säkerhet och lågt förtroende, då är det ju det man får ta i åtanke för hur man ser på det för att 

utföra arbetet, då tycker du kanske en trea eller? 

Ja. 

Fråga 4: Hur ser ni på er förmåga att utföra ert dagliga arbete med molntjänster med tanke på 

de möjliga fördelar som finns?  

Det är ju samma en trea då, jag tror inte det är någon större skillnad för oss.  

Fråga 5: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete då det finns en 

utomstående organisation som är involverade i att tillhandahålla era 

system/tjänster/mjukvaror/lagring?  

Det gör vi redan idag. 

Och det liksom fungerar? De är inga konstigheter? 



 

Bara det fungerar har vi inga problem. 

Fråga 6: Hur skulle ni värdera användandet av molntjänster om de var tillgängliga? Skulle 

det skapa bättre arbetsförhållande jämfört med en traditionell IT-lösning (t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)  

Nu är det ju lite, jag förstår att ni har en kombination men man för se det lite som om ni har 

det överlag molntjänster då. 

Det är ju så att där vi har molntjänster så är det ju så att det fungerar bättre. Jag vet inte vad 

jag ska svara en trea då. Bara vi provar på det så, det gäller ju att våga så att företaget vågar 

utvecklar sig. 

Fråga 7: Hur skulle ni värdera användandet av traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)? Tror ni det fungerar bättre än att byta till molntjänster?  

Jag tror på trean, jag tror det fungerar bättre, Eftersom vi jobbar som vi gör ser vi ju det. Jag 

vet inte hur du ser på det att jobba mot en terminal server? För mig på något vis är det någon 

typ av molntjänst fast vi har det i huset. För användarna överlag det är ju bara jag som ser 

servrarna egentligen.  

Rent generellt kan man väl se det så. Fast i den här frågeställningen är det väl lite riktat mot 

om man jobbar med en utomstående organisation som har alltihop eller nästintill alltihop i alla 

fall det kan ju alltid vara något som inte går flytta.  

Jag tror det är en trea i alla fall. Jag värderar det inte positivt eller negativt egentligen jag 

tror det är bra och dåligt om du vill ha en motivering här. 

Ne men du har väl egentligen motiverat på den och den medans de svara på dem, varför du 

tycker. 

Fråga 8: Hur värderar ni de potentiella nackdelar som finns med molntjänster för er i 

avseendet att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som nackdelar med molntjänster 

skulle ha stort eller litet värde för er.  

Då är det ju att du skrev ju upp två nackdelar du visste om och hur viktiga de är för er. Det 

kan ju vara att du vet om och tycker det här är nackdelar och tycker att de inte spelar någon 

roll eller att de spelar jätte stor roll för er.  

En tvåa är väl kanske? Kommer inte ihåg vad en tvåa var.  

Här blir det ju ett nackdelarna är avgörande det innebär att du tycker egentligen att 

nackdelarna spelar roll för er. 

De nackdelarna vi ser?  

Ja de nackdelarna ni ser. 

Får man fråga varför, är det liksom vad skrev du? IT-säkerhet och? 



 

Säkerheten och förtroende, lågt förtroende, man är ju lite misstänksam sådär. 

När det är någon annan som har? 

Att ha massa grejer på nätet, vi kan för lite, okunskapen. 

Fråga 9: Hur värderar ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster för er i avseendet 

att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som fördelar med molntjänster skulle ha 

stort eller litet värde för er.  

Fördelarna har ju ett stort värde. 

Ni tycker de är viktiga, det är det som är pluset med molntjänster? 

Ah. 

Fråga 10: Hur värderar ni att en utomstående organisation har huvudansvaret för ert system 

eller delar av ert system?  

Så som vi är organiserade ser vi det som positivt för att vi är så få här. Även om jag har IT-

ansvaret på min befattningsbeskrivning också så har jag en annan befattning här så handlar 

det mest om att samordna jobbat i mellan de olika intressenterna som hjälper oss.  

Det är ju så, Den här grejen kan man verkligen sen som något negativt eller positivt beroende 

på hur ens företag och organisation ser ut. 

För oss är det väldigt positivt.  

Okej, om det är väldigt? 

Eller ska jag sätta en fyra då? 

Nej, nu vill inte jag leda dig till att sätta det. 

Nej, men för oss är det positivt som ett företag. Jag sätter en fyra istället, ska jag kryssa över? 

Ja det kan du göra. Ja det var det jag tyckte du sa att det var väldigt positivt så då är det ju. 

Fråga 11: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda molntjänster jämfört med 

traditionella IT-lösningar?  

Ja.  

Då är det ju? En etta eller två? 

Jag sätter två 

Jag ser kanske möjligheten med att man slipper att åka hit och kan jobba hemifrån kanske det 

är mycket tid att spara och om molntjänsten är på det viset att någon viss rutin går fortare. 

Det vi har inne i huset just nu är för att det går snabbare och bättre, jämnare det fungerar 

jämt. Mot förut då om jag säger så. 



 

Fråga 12: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda en traditionell IT-lösning 

jämfört med molntjänster?  

Nja, inte helt, jag sätter en tvåa där de beror på vad det är. Jag tror vissa grejer, en viss, 

Spara en del tid men det. 

Ah precis, molntjänster skulle spara en viss tid, den handlar ju om traditionell it så den blir ju 

omvänd.  

Ja vi skulle vinna tid på att använda traditionella lösningar.  

Då är ju trean också riktad mot traditionella IT-lösningar positivitet.  

Jag är lite negativ mot traditionella. 

Då har du svarat precis rätt, det är väl som du motivera innan. En liten motivering.  

Fråga 13: Tror ni att de potentiella nackdelar som finns med molntjänster skulle kunna 

påverka den tid det krävs i dagsläget att utföra arbetsuppgifter än om ni använder traditionella 

IT-lösningar (t.ex. er nuvarande lösning)  

Nej, jag sätter två där också. Lite påverkan det tror jag. När jag ska bedöma ser jag till 

användarna  

Det är jätte vettigt 

För vissa skulle det nog vara nackdelar på personlignivå.  

Fråga 14: Tror ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster skulle kunna påverka 

den tiden det tar att utföra arbetet idag jämfört med användandet av traditionella IT-lösningar 

(t.ex. er nuvarande lösning)  

Det är lite samma som där uppe. En tvåa.  Den här ser ni möjlighet att spara tid.  

Ah precis, de hänger ju lite ihop för tänker man på molntjänster så tänker man både på 

fördelar och nackdelar och inbakat men här är det ju mer specifikt, de fördelarna jag vet finns 

med molntjänster som du ser som fördelar om de kan spara tid helt enkelt.  

Ah det tror jag. 

Fråga 15: Tror ni att ert arbete kan bli påverkat tidsmässigt på grund av att ni använder en 

tjänst som tillhandahålls av en utomstående organisation istället för att ni själva 

tillhandahåller tjänsten?  

Ja. 

Då får du bedöma hur mycket 1 är ju liksom att det skulle vara jätte bra två spara en del tid. 

Jag är fegis där en tvåa.  

Lite varför? Är det som du sa? 



 

Varför vi tagit in vissa tjänster är ju för att spara tid. Faktiskt.  

Genom att ni slipper? 

Ah slipper hålla på med problem som var när vi hade det själva 

För ni har haft allt själv förr alltså? 

Ja. 

Hade ni någon anställd eller var det du som hade ansvar över det då också? 

Nej. 

Det var någon annan? 

Ah precis, det sparar inte tid alls. Det är enklare att ringa till någon som fixar liksom. Det 

skulle ju ta resurser från oss som vi inte har idag.  

Fråga 16: Om ni skulle byta till molntjänster, hur lång tid skulle det ta innan ert företag kan 

dra nytta av detta om ni överhuvudtaget kan se någon nytta med ett byte?  

En tvåa tror jag.  

Det innebär ju liksom att ni ganska tidigt kan se en nytta eller belöning i att använda 

molntjänster. 

Ah för jag tror att vissa tjänster kommer gå väldigt fort, om man bara tar Office 365 men att 

vissa delar kommer ta lång tid också men det beror på användare, viljan.  

Ah exakt men det är det jag söker, för det kan vara väldig skillnad om man har ett jätte företag 

som är jätte specialiserade på att arbeta på ett sätt att byta till ett helt annat så det är klart det 

kan ta tid men vissa saker kan gå fort liksom. 

Så som vi har tänkt göra. Vi är ju på gång. Vi ska ta in lite i taget för att just få ner den 

tidsperioden.  

Fråga 17: Om det finns en belöning med att arbeta med traditionella IT-lösningar(Kunna 

arbeta med traditionella IT-lösningar fullt ut) när skulle den inträffa?  

Om det är en förändring men med traditionella så är det ju också en tvåa egentligen det beror 

ju på. 

Den här blir ju lite, här det man kan använda det fullt ut om man sätter en fyra, en trea är att vi 

kan arbeta bra. 

Jag sätter en trea där eftersom det är det vi har idag i större delar.  

Och det är i och med? Din motivering är att ni har det redan? 

Ah precis. 



 

Men är det något som? Om nåt som gör att ni, vad är det som gör att ni inte får det direkt? 

Eller är det något ni känner att ni saknar nu? 

Jag går på kunskapsnivån för vissa, vi har inte en jätte hög kunskap. De vi har här kan den 

lilla biten de behöver kunna men utöver det är det inte så mycket. Jag vet inte riktigt. 

Ah men jag förstår ändå vad du menar 

Minsta förändring blir ju en lite tröskel egentligen, generellt ska jag väl säga då.  

Fråga 18: Ser ni några potentiella nackdelar med att arbeta med molntjänster i framtiden, och 

när inträffar de i så fall?  

Nackdelarna påverkar oss direkt i så fall, fast det går ju över sen. Kan man tänka så? När vi 

har kommit in i jobbet. 

Ja det kan man tänka men det jag söker är ju när ni känner att det drabbar er. Det du menar är 

alltså att det du ser som en nackdel att det är en tröskel för användarna att lära sig? 

Ah typ. 

Förstår jag dig rätt då? 

Ah precis. 

Att det är något nytt helt enkelt? 

Ah precis. 

Fråga 19: Om det finns en belöning/nytta med de potentiella fördelarna när inträffar 

belöningen/nyttan för er?  

Det är ju ganska tidigt men inte direkt, två. Det är när vi kommit över de. 

När ni har kommit över inlärningströskeln? 

Ah och sättet att tänka och förstå. 

Fråga 20: Om det finns en belöning för er att jobba med en utomstående organisation när kan 

ni dra nytta av det?  

Direkt, ja det är ju att vi kan ju släppa mycket, vi lägger ju över ansvaret. Då är det ju lättare 

att skälla på den eller så det känns lättare. 

Ah jag förstår det känns jätte relevant.  

 

 

 



 

Appendix K Företag 4 intervju 

Detta är en transkribering av intervjun med företag fyra. Den innehåller endast frågorna som 

lästes upp och företagens motiveringar. Saker som när nya delar av intervju förklaras inte men 

texten som beskriver de nya delarna går att se under bilaga B – frågor till intervju. När 

företaget pratar är i kursivtext när jag pratar är i vanligtext.  

 Fråga 1: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använda 

molntjänster i ert dagliga arbete?  

Om vi överlag skulle använda molntjänster, det skulle bli lite svårt när vi utvecklar där vi 

använder vissa programmeringsprogram eller vad man ska säga. Det går ju att ha saker i 

molnet men det blir mycket, det blir krångligare. Det skulle väl gå att genomför visserligen 

skulle vi tappa vissa kunder på grund av säkerhetsaspekten också, eftersom vi inte vet, då har 

vi ju inte själva kontrollen över den informationen.  

ne exakt. 

Men om man tänker bort dem kunderna och på kunder som det inte spelar så stor roll om då. 

Så går det ju att genomför men det skulle ju medföra stora förändringar mot vad vi har idag. 

Det skulle bli lite krångligare.  

Så är det om man tänker att det lutar mot att ett och två är ju att det inte går att genomföra tre 

och fyra är ju. 

Om det är genomförbart? 

Ah precis. 

Jag skulle vilja säga om man inte tänker på säkerhetsaspekten i så fall, en tvåa skulle jag vilja 

säga då.  

Så det kanske skulle liksom gå men det skulle vara väldigt knackigt? 

Ja och att ta oss dit så vi får allting fungerande men så är det ju också när man går till en 

molntjänst så medför det ju oftast ett annat arbetsätt också. 

Ah precis. 

Fråga 2: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använder 

traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande lösning) i ert dagliga arbete?  

Det skulle ju gå jätte bra, en fyra då.  

Den är ju tvärt om då den handlar om traditionella IT-system 

Ah just det, en etta blir det då. 

Den blir en etta, för jag antar att det var det du mena? Att det skulle vara att alla andra är det 

är bara den som kan vara lite. 



 

Ah absolut genomförbart. För så ser det ut idag, vi har inga molnlösningar som vi företaget 

kör på. Sen tillhandahåller vi molnlösningar till som kunder kan köra på då men våran 

information och sånt körs inte i molnet då.  

Det är ju en ganska vettig motivering att man använder det idag, det fungerar helt enkelt. 

Ah precis. 

Fråga 3: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete med molntjänster med 

tanke på de möjliga nackdelar som finns?  

Mh, hur tänker vi där. 

Förstår du inte frågan?  

Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete med molntjänster med tanke på de 

möjlig nackdelarna som finns?(han läser frågan högt för sig själv.) 

Då är det väl egentligen att om man ska se på nackdelarna. Som du sa förut när vi prata om 

fråga ett här sa du att ni skulle tappa kunder t.ex. kanske. Det vet jag inte om man hur man, 

det är klart ni kanske inte går i konkurs för ni tappar några kunder men då kan det ju vara för 

du sa ju att det var säkerheten som var den aspekten som var avgörande för er. 

Ah jo men det är det. 

Men då kanske man kan ta det i åtanke då hur det liksom skulle ni kunna fortsätta arbeta då? 

Jag förstår ju att som du sa att det blir lite konstigt i och med ni försvinner ju inte från världen 

för att ni tappar några kunder kanske.  

Ne men.  

Det låter ju som att ni egentligen tyckte att det var ganska negativt eller att kunderna tyckte 

det i alla fall.  

Det är klart att man kan ju fortsätta arbeta men sen är ju frågan hur länge liksom. Men om 

det ligger i en molntjänst så är det ju mer utsatt för hot och intrångsförsök och alla dem här 

bitarna eftersom förmodligen skulle man välja en känd leverantör och kända leverantörer har 

ju mer attacker mot sig liksom än mot här har vi en egen it miljö visserligen nåbar utifrån 

också så vi har som ett lokalt moln kan man säga med de fördelarna som finns till det då men 

vi blir ju inte utsatta för hot på det sättet och attacker. Det skulle ju kunna gå och genomför 

men. 

Det låter som det ligger någonstans mellan två och tre egentligen, det är ju om du ser det som 

något mest, det är ju om man tar tre eller fyra är det ju egentligen något positivt och två och 

tre är ju något negativt så då får du ju bedöma själv? 

En tvåa bedömer jag där, för det är ju ändå mycket känslig information som hamnar ute på 

nätet.  



 

Ah precis, vi kör fråga fyra. 

Fråga 4: Hur ser ni på er förmåga att utföra ert dagliga arbete med molntjänster med tanke på 

de möjliga fördelar som finns?  

Det är väl svårt att se att det skulle begränsa en kanske men det behöver ju inte vara att man.  

Det finns ju många fördelar det öppnar ju mer möjligheter liksom man kommer åt fler grejer 

överallt man kan synka och om man släpper det helt fritt kan man ju få upp det på vilken 

enhet och allting som man skulle vilja, vilken informations som helst då. Det är kan ju vara en 

fördel då men samtidigt återigen säkerheten en nackdel. Dagliga arbetet skulle jag då vilja 

säga att det går att genomföra, vi tar en trea där. Det är ju det de går att arbeta tills någon 

kommer på en, så det går ju att gå över men frågan är hur länge håller det liksom. 

Ah exakt. 

Fråga 5: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete då det finns en 

utomstående organisation som är involverade i att tillhandahålla era 

system/tjänster/mjukvaror/lagring?  

Det är ju som du sa om ni hyr av någon annan då helt enkelt och om man ser det som 

genomförbart eller inte, för vissa kan det vara jätte positivt och för vissa kan det vara jätte 

negativt faktiskt.  

Det är ju genomförbart men det påverkar ju oss också genom att om vi inte har våra egna 

system och arbetar i så lär vi ju oss mindre samtidigt och eftersom vi då ska ge support och 

drifta andras system och så behöver vi lära oss hela tiden nya system och sånt också, så det 

skulle påverka oss negativt genom att någon annan ska göra det då vi inte lär oss de grejerna 

vi ska kunna liksom. Men återigen då man kan ju fortfarande utföra arbetet då men i längden 

blir det ju lite lidande på kunskapsbiten då. Jag säger en tvåa där. 

En tvåa alltså egentligen att det blir mycket mer krångligt. 

Ah. 

Tvåan är liksom att det går men det blir väldigt meckigt om man får utrycka sig så.  

Jo, så är det ju jag tänker ju då liksom att om vi skulle lägga över det och någon annan skulle 

ta hand om allting och vi sitter där och har bara inlogg och så. Så fort det dyker upp problem 

så är det ju dom som ska ta hand om det så efter om en tid då, så sitter vi ju där och har 

tappat kunskap hur nya system och såna där grejer och då blir det meckigt för oss att ge 

support till andra helt plötsligt. ”ah hur fungerar nya Outlook liksom, ah vänta lite jag får 

googla i två timmar för att man inte själv har arbetat i det” 

Ah jag köper ditt resonemang det är precis den typen av svar jag vill ha.  

Fråga 6: Hur skulle ni värdera användandet av molntjänster om de var tillgängliga? Skulle 

det skapa bättre arbetsförhållande jämfört med en traditionell IT-lösning (t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)  



 

Ja, det är ju lite bättre arbetsförhållande då kanske genom att de kan bli lite mer 

tillgänglighet men annars tycker jag inte det skulle skapa mer, bli bättre då. Man kan ju få 

synkningar och sådana grejer då automatiskt mer än att man kanske går in och hämtar och 

sådana saker. Så en tvåa då lite mer skulle det skapa mervärde då. 

Fast det är ändå negativt fortfarande liksom då eller vad man ska säga? Det är inget ni 

värderar?  

Nej för vi har det rätt bra ändå med åtkomst till vårat system ändå.  

Fråga 7: Hur skulle ni värdera användandet av traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)? Tror ni det fungerar bättre än att byta till molntjänster?  

Ja, det tror att det fungerar bättre man blir inte lika beroende av internetuppkopplingen, 

tunga filer och sådana grejer behöver inte förflyttas hela tiden utan det blir snabb access 

lokalt. Ah, så. 

Det mest positiva är en etta emot traditionella. 

Ah mot traditionell. 

Fråga 8: Hur värderar ni de potentiella nackdelar som finns med molntjänster för er i 

avseendet att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som nackdelar med molntjänster 

skulle ha stort eller litet värde för er.  

Nackdelarna är avgörande, det är de helt klart det är därför vi inte väljer det till stor del då. 

Det är egentligen grund orsaken till att ni inte vill använda det? 

Ja det är det ju!  

Och det har du ju motiverar flera gånger tidigare egentligen vad du tycker är nackdelarna det 

är ju det med att ni tappar kunderna, eller säkerheten då men indirekt blir det att ni tappar 

kunder. 

Ah precis det blir det ju liksom vissa kunder har krav på sig från regering och lagkrav och 

sånt att information ska stanna inom Sverigesrikesgränser liksom och då kan man inte ha en 

molntjänst för då har vi ingen kontroll över det sen.  

Ne exakt.  

Fråga 9: Hur värderar ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster för er i avseendet 

att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som fördelar med molntjänster skulle ha 

stort eller litet värde för er.  

Mh, det som fördel som jag ser är tillgängligheten där då. Det har ju inte jätte stort värde för 

oss då vi har bra tillgänglighet som det är men lite värde är det ju så en tvåa skulle jag i alla 

fall vilja säga då. 



 

Det är liksom typ lite i alla fall men det är ändå liksom inget som är positivt då liksom? 

Alltså? 

Det är svåra frågor alltså. 

Det blir ju lite så att man får ju inte lägga sig i mitten, det är ju det man måste ju ta ställning 

till om man ser det som något positivt eller negativt. Men det är klart du får svara en tvåa. 

Det är ju det som är så bra då hade du haft fem alternativ så hade man lagt sig mycket mer i 

mitten. Det är ju jätte bra att du valt fyra då att man får ta ställning då liksom, jag tycker inte 

den vad var det värdet för oss skulle ge så mycket så att det blir lite mer negativt.  

Det är ju det jag vill bara förklara. Hade man liksom tyckt att fördelarna var jätte avgörande 

och jätte bra då hade man antagligen värderat dem högt. Även om man vet om fördelarna men 

inte tycker de är speciellt viktiga så har de ju inget direkt värde och det är väl så ni tolkar det 

eller tycker liksom.  

 

Fråga 10: Hur värderar ni att en utomstående organisation har huvudansvaret för ert system 

eller delar av ert system?  

Det ser vi ju som negativt då! 

Rakt av?  

Ja. 

Etta då? 

Ah. 

Motivering den är densamma som förut då liksom? 

Ja lite med att kunskapen där då, vi lär oss vår erfarenhet genom att hantera våra egna 

system och på det sättet kan vi även hantera våra kunders system. 

Ah exakt, men ni ser inget på själva aspekten om man skulle ta bort bara för intresset skulle. 

OM man skulle ta bort den aspekten att ni fortfarande skulle kunna lära er alla system och så 

och någon annan drifta ert och ni slapp det är det fortfarande något ni skulle vilja eller vill ni 

ha kontroll över det? 

Vi vill gärna ha kontroll över det, den aspekten finns också alltså? 

För det är också en sån grej som många tycker olika liksom. 

Sen använder vi ju Microsoft produkter och jag menar blir det problem så kan man ju alltid 

ringa till dem liksom men de har ju inte kontroll över det som vi har vi ställer ju in det som vi 

vill men skulle det blir problem liksom med en tjänst eller nånting så kan man ju alltid 

kontakta dem och de är ju en slags leverantör då kan man säga.  



 

Fråga 11: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda molntjänster jämfört med 

traditionella IT-lösningar?  

Njaee, det ser jag inte.  

Inte över huvudtaget? 

Nej. 

Då sätter vi en fyra då? Eller vill du sätta tre? 

Nej, sätt en fyra. Nej jag ser inte nån. 

Det blir ju lite kaka på kaka du har antagligen motiverat det lite men vi försöker. 

Men ska man vi säger skapa en ny användare går det ju att göra i molnet även fast du gör det 

på en egen server det tar ju ungefär samma tid. Man förlorar tid gör man ju inte men man 

vinner ingen heller liksom. I och för sig om man går ner på ta hand om servern då om man 

skulle ha ad mer som en tjänst behöver man ju inte ta hand om ad-servern i sig, de skulle man 

ju spara lite tid i så fall, skulle man ju göra. Så vi ändrar till en trea där istället då om man 

ser på det så.  

Så liksom det är fortfarande negativt ur den tidsaspekten? För grejen är ju att själva där när 

man ser belöningen nyttan är på nästa del detta är rent tidsmässigt om man skulle kunna spara 

något.  

Ah det är lurigt man skulle ju faktiskt spara lite tid rent av så då. Då tänker vi inte på att lära 

sig vad andra gör, då skulle man ju spara tid man skulle ju få mindre underhåll av servrar 

och såna grejer för det skulle ju molnleverantören ta hand om då. Men då kör vi en tvåa där.  

Fråga 12: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda en traditionell IT-lösning 

jämfört med molntjänster?  

Det blir ju egentligen samma fråga fast omvänd då.  

Omvänd då ja precis. 

Om du inte, det är klart man kan se en aspekt med traditionell it då som gör att man kan spara 

tid.  

Det är ju när man sitter och, det finns ju olika hela tiden vad man ska gå in och kolla på men 

jag tänker på om man utvecklar mycket och programmerar och sådana grejer om man kör 

mot molnet så blir det, man blir beroende av internetleverantörer och allting sånt där. Skulle 

man förlora där skulle det ju kosta tid helt enkelt och med den aspekten skulle man ju tjäna 

tid på att använda en traditionell lösning det är ju lite olika områden vad man tänker sig. 

Sanningen är ju att det blir lite svart på vit här på den här, grejen är ju att som du säger nu det 

är ju inget som hindrar en från att ha en kombination av lösningar men det är ju inte heller det 

jag försöker få fram heller. 



 

Ja. 

Det skulle man? 

Ja . 

Är det tre eller fyra? 

Ta en trea där. 

Fråga 13: Tror ni att de potentiella nackdelar som finns med molntjänster skulle kunna 

påverka den tid det krävs i dagsläget att utföra arbetsuppgifter än om ni använder traditionella 

IT-lösningar (t.ex. er nuvarande lösning)  

Ja det skulle påverka oss då, det som man blir beroende av internetlinan och de grejerna då. 

Olika hackerattacker, DDOS och sådant där mot olika molntjänster och sådant, det skulle 

man råka ut mer för och bli drabbat av än om man skulle köra eget. Så ja det skulle kunna 

påverka oss.  

Då är det ju om det är mest eller vad man ska säga högt på skalen eller tre. För tre är ju också 

att det påverkar tidsmässigt då fast kanske inte lika mycket som en fyra då helt enkelt.  

Ja, det skulle påverka oss en fyra om det skulle hända liksom.  

Det är så? 

Ah. 

Fråga 14: Tror ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster skulle kunna påverka 

den tiden det tar att utföra arbetet idag jämfört med användandet av traditionella IT-lösningar 

(t.ex. er nuvarande lösning). 

Ja, påverka tiden, ja det skulle det ju göra.  

Positivt eller negativt? Negativt kanske är dumt att säga men det är ju. 

Ja, eller skulle det påverka tiden att utföra det dagliga arbetet tänker vi ju då de blir ju om vi 

säger att man tänker ju att allting är uppe och rullar som de ska göra, man har kopplingarna 

mot molnet man tar emot lite support, mejl, telefon, tickethanteringssystem det skulle nog inte 

påverka någonting där, utveckla. Det är väl mycket upp och nerladdningar då.  

Om man ser med fördelarna, det du ser som fördelar om det skulle kunna effektivisera mer än 

de andra aspekterna du tänker på. Sen kan det ju vara att de inte gör det såklart, att man inte 

har någon nytta av fördelarna då är det ju svårt och inte. 

Fördelarna i sig har vi ju inte nytta av. Vi vinner ju inte direkt tid med de fördelarna.  

Som de du sa förut med synkning och det, det är liksom inget ”visst det är bra” men det är 

inget ni skulle tjäna tid på då eller? 



 

Ja, jag tänker det. Det blir ju inte mycket tid det skulle handla om det är mer om att man är 

lat, det blir att man får logga in och klicka två gånger extra än att det redan finns. Jag tycker 

det är för lite tid för att man ska kunna säga att man skulle spara tid.  Eftersom vi behöver, 

jag har ju redan åtkomst in man kan komma in och få åtkomst till den informationen man vill 

det tar ett par klick mer bara. Så vi svarar, nej det skulle inte påverka då vi kör en fyra där.  

Fråga 15: Tror ni att ert arbete kan bli påverkat tidsmässigt på grund av att ni använder en 

tjänst som tillhandahålls av en utomstående organisation istället för att ni själva 

tillhandahåller tjänsten?  

Ja det skulle väl kunna påverka positivt men jag vet inte om det skulle bli kostnadseffektivt. 

Det är klart, det är egentligen en aspekt som inte tas upp så mycket i det här arbetet och det är 

klart värt att nämna. 

Ja det tycker jag, du sparar ju in tid för att du slipper göra arbetet själv, så att någon annan 

gör det arbetet det är ju det de hela går ut på liksom men jag får ju betala för det också. Så 

den kostnaden lägger man på den med den andra aspekten också så börjar man få den här 

bilden varför vi inte väljer molntjänster men om man bara kollar om det påverkar tidsmässigt 

ja det skulle det kunna göra.  

För det här väl samma som om, säg att du skulle sätta en etta här att det skulle förbättra det du 

säger i motiveringen kommer ändå tas upp i arbetet men du får ju sätt vad du vill såklart.  

Ja men det skulle förbättra arbetet tidsmässigt. 

Ett eller två? 

En etta. 

Om vi bara snackar tid och struntar i de andra aspekterna ser ni det som nåt positivt men sen.  

Sen kommer kostnadsfrågan och lite andra aspekter som i längden gör att det inte blir så 

tidseffektivt heller.  

Fråga 16: Om ni skulle byta till molntjänster, hur lång tid skulle det ta innan ert företag kan 

dra nytta av detta om ni överhuvudtaget kan se någon nytta med ett byte?  

Ja å då tänker vi ju liksom inte bara specifika tjänster så. 

Ne överlag sen kan det ju vara att det är något som är helt omöjligt att flytta till exempel men 

får försöka se det överlag i alla fall. 

Det mesta går väl att flytta helt enkelt det är bara att man kör virtuella servrar i molnet eller 

någonting sådant. Så det är inga konstigheter så och om man skulle göra det ”när man kan 

dra nytta av det” Det är svårt att säga, det är riktigt svårt att säga.  

Det är klart det är svårt, för det första kanske man aldrig har gjort det och då är det svårt att ha 

en uppfattning om hur långtid det tar. 



 

Ne men så är det ju, en del grejer av det har vi gjort liksom åt andra men vi har inte gjort 

våran miljö som den ser ut, för det är inget alternativ för oss. Men om man skulle få upp 

allting, då tänker jag efter tre månader, kan jag tänka mig att vi är uppe och snurrar liksom. 

Drar vi någon nytta av det då ”?” en viss nytta dra vi ju på vissa tjänster då. Där vi inte 

behöver hantera dem servrarna. Sen kommer vi behöva servrar i molnet som vi fortfarande 

kommer behöva hantera då. Men säg efter tre månader skulle man kunna dra lite nytta av det.  

Anser ni att som sagt nu är det lite luddigt är tre månader är det lång eller kort tid? Är det en 

etta liksom tidigt eller en tvåa? Det kan ju även vara tre och fyra men det är ju vad du nu vill 

svara 

Då tänker vi nytta av de fördelarna molntjänster har. 

Ne fördelarna är liksom molntjänster. 

Med alla aspekter? 

Som stort liksom. 

Då får vi ju icke nytta också, så då ser vi ingen nytta med bytet för då skulle vi ju tappa delar 

av vårt företag.  

Så om du kollar där, Det skulle ta lång tid innan vi kan se någon belöning i att använda 

molntjänster eller ingen alls. 

Då skulle jag vilja säga, det skulle ta lång tid innan vi kan se någon belöning. Skulle jag vilja 

säga då. 

Så ni tar fyra då? Eller är det trean som är lite snällare det är ändå att det är negativt men att 

det kanske inte tar, det får du välja själv helt enkelt. 

Vi kör fyra. 

Fråga 17: Om det finns en belöning med att arbeta med traditionella IT-lösningar(Kunna 

arbeta med traditionella IT-lösningar fullt ut) när skulle den inträffa?  

Då är det samma upplägg här då. 

Det skulle ske direkt då.  

Den sker direkt. 

För er är det ju inte så konstigt men sanningen är ju att det som gör att den här frågan, det kan 

ju vara så att man jobbar med traditionella IT-lösningar men att det är något man känner att 

man saknar liksom och då kan det ju vara att man inte svarar så, men det är jätte bra att du 

väljer det och jag fattar det, ni har ju det och det fungerar för er att arbeta så, och då är det ju 

PANG det funkar belöningen sker direkt.  

Fråga 18: Ser ni några potentiella nackdelar med att arbeta med molntjänster i framtiden, och 

när inträffar de i så fall? 



 

De skulle ju påverka oss med en gång, nackdelarna. Så fort det hamnar i molnet så allt 

påverkas ju genom. 

Det blir det där med att ni tappar kunderna? 

Ah precis, vi tappar kunderna. 

Fråga 19: Om det finns en belöning/nytta med de potentiella fördelarna när inträffar 

belöningen/nyttan för er?  

Ja, de skulle väl börja träda i kraft. Om vi tänker vi går över till molntjänst och får den nyttan 

som är och då träder de ju i kraft med en gång i så fall när man fått de uppsatt då, om det är 

så man ska tänka? 

Ja det är så det är tänkt liksom, det kan ju vara att. Samma där, de fördelarna som finns som 

du prata synkningar och sånt nu är ju det ganska självgående men det kan ju vara även om det 

är en fördel så kan det ju vara så att de på arbetsplatsen inte förstår hur det ska implementeras 

så därför används det inte och då kanske en anpassnings i arbetssätt som tar lång tid bara för 

att just använda den fördelen. För alla får ju liksom tänka vad de själva tycker är fördelar och 

så. Men det är ju samma som du säger, ni är säkert ganska kunnig på IT här så det kanske inte 

skulle vara några konstigheter för er de är liksom bara vi gör såhär nu och så gör man det och 

då sker det ju direkt.  

Fråga 20: Om det finns en belöning för er att jobba med en utomstående organisation när kan 

ni dra nytta av det?  

Det kan vi dra nytta av när vi utvecklar en egen molntjänst så kan vi lägga det på en 

molnserver. Då kan vi dra nytta av den tillgängligheten och uptimen och underhållet som de i 

sin tur erbjuder, som inte ger dem kraven på våra servrar heller då som gör att vi måste 

lägga ner samma nivå då kanske och ytterligare på våra servrar för att kunna sälja. Där ser 

jag en nytta då. 

Och det ser ni direkt eller tar det lång tid innan ni kan börja dra nytta av sådana saker? 

Nej, det är ju direkt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix L Företag 5 intervju 

Detta är en transkribering av intervjun med företag fem. Den innehåller endast frågorna som 

lästes upp och företagens motiveringar. Saker som när nya delar av intervju förklaras inte men 

texten som beskriver de nya delarna går att se under bilaga B – frågor till intervju. När 

företaget pratar är i kursivtext när jag pratar är i vanligtext.  

 Fråga 1: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använda 

molntjänster i ert dagliga arbete?  

Tre.  

Och vad är det som liksom gör att det inte blir fyra eller en motivering liksom. 

Alltså att den här de med kontroll. Alltså vi är ett företag som vill ta snabba beslut och vi vill 

kunna genomföra våra beslut när vi tar dem vi vill inte behöva vänta tre veckor efter att 

någonting händer eller fem veckor eller en vecka för den delen. Med det sagt så fungerar 

våran plattform på det sättet att den kan sitta i molnet. Det är egentligen inget som säger att 

den inte kan göra det men den är byggd på det sättet att den lika gärna kan sitta här i källare 

här i källaren eller hos sin hostingpartner eller i molnet så det är inget som sätter emot det på 

de sättet. 

Fråga 2: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använder 

traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande lösning) i ert dagliga arbete?  

Ja det är absolut genomförbart det är en etta alltså, vi använder en hostingpartner för våran 

plattform våra interna delar här driftar vi helt själva i vårt eget datarum då så det är absolut 

inga problem att drifta det i en vanlig miljö som egentligen inte är en molntjänst. Det är 

egentligen lite mitt i mellan en molntjänst och en traditionell som man har själv då men vi 

alltså det som är lite annorlunda för oss och många andra som använder hostingtjänster är 

att vi har mer eller mindre full kontroll över våra system vi styr dem helt själva. Det enda vi 

inte har kontroll är den gemensamma infrastrukturen som nätverk och sådär men att gå in på 

en maskin som administratör och göra ändringar allt sånt kan vi göra och det är lite det med 

att ha kontroll det blir lite svårare om man kommer över i molndelen. 

Fråga 3: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete med molntjänster med 

tanke på de möjliga nackdelar som finns?  

Om liksom tänker, lägger fokus på de nackdelarna du ser med molntjänster, om hur mycket 

det påverkar om det går att genomföra eller inte. 

Jag skulle säga att det är en trea här alltså. Som sagt den största nackdelen egentligen är 

access. Alltså att kunna administrera på ett bra sätt. Så att, alltså om man skulle komma 

igenom eller komma över den delen skulle det egentligen vara en fyra. Det är egentligen inget 

som står i vägen på det sättet utan mer att det finns den nackdelen man har inte samma 

kontroll. 



 

Fråga 4: Hur ser ni på er förmåga att utföra ert dagliga arbete med molntjänster med tanke på 

de möjliga fördelar som finns?  

De är klart att de påverkar väl inte att man inte kan genomföra det kanske men det är ju att de 

kanske inte är jätte hjälpsamt eller vad man ska säga. 

Alltså fördelarna är ju som jag sagt att datan distribueras alltså det är väldigt enkelt att få 

upp maskiner t.ex. nya maskiner möjliga ska vara väldigt enkel. Oftast är det så att man 

betalar bara för det man använder så man måste inte köpa en maskin med 256 GB minne när 

man bara behöver 197. Då köper man exakt det man behöver och det är definitivt en fördel. 

Det är ju en fördel för oss som alla andra företag att inte köpa saker vi inte behöver och det 

är lite det som vi styr man måste tänka på framtiden man måste också träffa rätt punkt när 

man kör molntjänst är man inte lika fast i att man behöver tänka så mycket på jag vill bara ha 

det här i maskinen. 

Man kan anpassa sig mer hela tiden? 

Det blir enklare på det sättet åt andra sidan så har vi en hostingpartner och där kan vi till 

viss del hosta om. De har lite så trappor det finns fyra GB minne åtta och sexton oftast i 

molntjänster kan man styra det på en noggrann nivå så att säga. Så det är definitivt en fördel. 

Vad ska vi sätta? 

Vi sätter en trea där. 

Fråga 5: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete då det finns en 

utomstående organisation som är involverade i att tillhandahålla era 

system/tjänster/mjukvaror/lagring?  

Jag skulle säga att det är, jag vet inte om jag skulle säga att det är absolut genomförbart 

eftersom att t.ex. vi kan inte ha våran data var som helst så det sätter lite restriktioner vad det 

gäller molntjänster, det finns vissa kunder som har det som ett lagkrav på sig själv att data 

får inte finnas utanför EU t.ex. och då kan inte datahallen t.ex. finnas i USA eller Kina eller 

nåt land som inte är i EU förutom det är det inget problem och det gör vi till en del idag så 

att. Men det finns lite restriktioner och det kan till och med finnas en kund som bara vill ha 

data i Sverige men nu finns det ingen sån kund som jag vet om i alla fall men det är saker 

man måste tänka på innan man genomför ett flytt till molnet i alla fall så en trea skulle jag 

nog. 

En trea. 

Fråga 6: Hur skulle ni värdera användandet av molntjänster om de var tillgängliga? Skulle 

det skapa bättre arbetsförhållande jämfört med en traditionell IT-lösning (t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)  

Alltså att ehe, jag vet inte jag skulle säga. Jag skulle nästan vilja ha någonstans i mellan två 

och tre. Alltså att båda kan fungera men alltså vi använder mycket mer traditionell it vi har 

lite bitar i systemet som använder molnet till men alltså största delen av plattformen är av 



 

traditionell lösningen och den fungerar väldigt bra för oss. Det är lite svårt att säga att 

egentligen att den skulle fungera bättre än molnet eftersom man inte har kört tillräckligt 

mycket i molnet för att kunna jämföra det men alltså det som vi har använt i molnet är det 

inga större problem med att använda och det vi använder i traditionella är också väldigt bra 

det fungerar för oss så jag sätter en tvåa där.  

Fråga 7: Hur skulle ni värdera användandet av traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)? Tror ni det fungerar bättre än att byta till molntjänster?  

Som det är idag fungerar traditionell IT-lösning bättre för vårt arbetssätt alltså eftersom vi 

har som sagt vi vill ta snabba beslut men alltså sen kan det väl framöver att man kan komma 

över med en molntjänst att man kan ha lite mer kontroll över sitt system men som dem tänker 

väldigt mycket med att de vill ha en paket de vill inte, alltså det blir mycket jobbigare om de 

får ändra för en kund. 

De vill inte skräddarsy riktigt? 

Ja det är också med våran hostingleverantör så vi har fått jobba alltså vi. Alltså de jobbar i 

en låda alltså vi har försökt att fått fram eftersom vi har blivit ganska stor kund att få dem att 

bli lite mer runda så att de nog finns det lite mer möjligheter som inte fanns från dag ett så 

om man tänker på den delen från dag ett då var det inte lika lätt det här med kontroll som vi 

har nu. Så vi har fått jobba för att få dem att tänka som vi tänker egentligen och det har vi 

lyckats med till en stor del har vi gjort så att. Så att jag skulle sätta en etta där. 

Fråga 8: Hur värderar ni de potentiella nackdelar som finns med molntjänster för er i 

avseendet att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som nackdelar med molntjänster 

skulle ha stort eller litet värde för er.  

Alltså jag skulle sätta en trea, alltså oftast i sådana beslut att de som sitter i ledningen och 

tänker mer eller mindre bara om pengar vilket gör att det handlar väldigt mycket om pengar 

och kan en molntjänst fungera och bjuda bättre priser än om den kanske blir lite krångligare 

lite svårare att jobba med då är det ofta pengarna som vinner i slutet så jag skulle absolut 

inte säga att alltså ah att nackdelarna är avgörande det är ofta priset som är avgörande, 

faktiskt.  

Det är samma andra har tagit upp också när jag intervjuat det är ju en aspekt som inte är 

mycket medtagen här, pengar men det är klart det är viktigt för företagen. 

Speciellt alltså, i början när man börja förhandla och komma fram till en lösning är det 

väldigt mycket vi vill ha det ”såhär, alltså det ska fungera på det här sättet, vi vill kunna göra 

det här” Man tänker väldigt mycket om det men när man blir större helt plötsligt är det tio 

gånger mer pengar som går i lösningen än det var på dag ett och då helt plötsligt börjar det 

spela stor roll om det är tio procent billigare eller inte det är ju stora summor över ett år och 

det är för ta det,  besluten tas till en stor del utifrån pengar. 



 

Fråga 9: Hur värderar ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster för er i avseendet 

att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som fördelar med molntjänster skulle ha 

stort eller litet värde för er.  

Fördelarna har stort värde för oss. 

Det är samma där att, det är liksom därför, där ni använder molntjänster, de grejer ni kör i 

molntjänster är för ni ska kunna dra nytta av fördelarna i princip då eller? 

Ja t.ex. den delen som vi kör i molnet den är billigare helt enkelt alltså vi sparar pengar på 

det och vi säkrar också upp våran data genom att den blir spridd över den blir tillgänglig helt 

enkelt så vi spelar definitivt på fördelarna det är fördelar med både teknik och pengar och då 

är det oslagbart, just den delen. 

Fråga 10: Hur värderar ni att en utomstående organisation har huvudansvaret för ert system 

eller delar av ert system?  

Tre, alltså det finns både negativa saker och positiva saker det handlar, alltså egentligen de 

vi köper i dagsläget vi köper redundant el vi köper redundant kyla och redundant nätverk det 

är det vi egentligen köper mer eller mindre och den andra delen är att vill ju ha systemet upp 

24/7 och vill att det är någon som monitorerar det 24/7 och om man ska göra det själv kräver 

det minst sex datakillar för att hålla dela jouren då och det är inget vi vill göra vi är inte 

intresserade men däremot är vi intresserade av att styra systemet. 

Ha kontrollen? 

Ha Kontrollen så att men alltså systemet måste ha redundans till en viss del åtminstone du 

kan inte ha trehundratusen kunder och ett system som ingen bevakar över en helg det 

fungerar inte och därför måste man köpa den delen så det är definitivt en fördel att någon 

annan tar hand om själva system liksom men nackdelen kan göra att man inte kommer åt 

vissa grejer vissa grejer tar längre tid alltså en öppning i en brandvägg alltså det gör jag 

själv på tio sekunder eller något men jag måste skaffa en ticket jag måste vänta på att någon 

blir tilldelad en ticket och så vidare så det har både nackdelar och fördelar. Satt vi någon 

siffra på det? 

Jag satte eller jag, jag har för mig att du sa en trea. 

Ah.  

Ah men jag tror du sa det i början faktiskt. 

Ah. 

Fråga 11: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda molntjänster jämfört med 

traditionella IT-lösningar?  

Två, alltså jag är väldigt svårt med att säga egentligen om vi skulle spara tid eller förlora tid 

men det är i alla fall inte åt det ena hållet eller det andra inte väldigt mycket det skulle nog. 



 

Det som jag vet och det som jag har provat då skulle vi ligga väldigt lika tror jag i tid, 

tidsmässigt. 

Det är ju samma det här ju lite utformat så man måste välja en sida bara för att få en åsikt men 

jag förstår vad du menar liksom.  

Fråga 12: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda en traditionell IT-lösning 

jämfört med molntjänster?  

Ja, tre.  

Fråga 13: Tror ni att de potentiella nackdelar som finns med molntjänster skulle kunna 

påverka den tid det krävs i dagsläget att utföra arbetsuppgifter än om ni använder traditionella 

IT-lösningar (t.ex. er nuvarande lösning)  

Nackdelarna skulle göra att arbete mindre effektivt som det är idag om man kör molntjänster 

och det är mest på grund av det här man skulle inte kontrollera lika mycket. Å andra sidan 

om jag startar ett företag idag alltså då kan man starta i källaren i början sen så helt plötsligt 

har man kunder och känner att man måste ha säker upptid och då måste jag välja jag måste 

ha systemet någonstans vart finns det med redundans då kan det mycket väl vara att jag hade 

valt en molntjänst som jag har sagt det tar mycket tid att jobba in det vi har de flesta av deras 

kunderna vill bara ha hostning de vet inte ens vad data är det är bara jag ska ha en två 

webbservrar till våran webbshop och affärssystem och lite sådana grejer de har ingen koll 

liksom de vill inte ens ta hand om det. Vi är tvärt om vi vill bara tar hand om skrotet 

egentligen sen vill vi kunna göra resten själv eftersom vi har kompetensen.  

Vad ska vi sätta på den då? Tretton var det. 

Ja, jag skulle sätta tre.  

Fråga 14: Tror ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster skulle kunna påverka 

den tiden det tar att utföra arbetet idag jämfört med användandet av traditionella IT-lösningar 

(t.ex. er nuvarande lösning)  

Men jag tror nog man skulle kunna dra nytta av fördelarna så en etta.  

Fråga 15: Tror ni att ert arbete kan bli påverkat tidsmässigt på grund av att ni använder en 

tjänst som tillhandahålls av en utomstående organisation istället för att ni själva 

tillhandahåller tjänsten?  

Ja, det är inget snack om saken det är en etta. Det kommer ju alltid vara grejer som vi kan 

göra direkt nu som vi får vänta på. 

Det är lite det du mena förut då? Ni slipper ha de här sex killarna som sköter de ni vinner 

liksom tid på att ha någon annan som gör det helt enkelt? 

Ja det är ju alltså det kostar att ha anställda det är inget snack om saken alltså så att 

eftersom vi har inte behovet egentligen av att ha så många som tar hand om data men det är 



 

helt omöjligt att byta det mellan två killar  eller tre killar och det blir jour varannan vecka 

eller var tredje vecka och det är ingen som trivs med det inte i längde i alla fall.  

Fråga 16: Om ni skulle byta till molntjänster, hur lång tid skulle det ta innan ert företag kan 

dra nytta av detta om ni överhuvudtaget kan se någon nytta med ett byte?  

Jag skulle nog säga att det skulle ta kanske ett år innan man ser direkt om det är, om vi 

verkligen drar nytta av det, det är ju vissa saker man kan se direkt mer eller mindre t.ex. 

prisaspekten de är ju viktigt de pengarna kan användas till något annat skillnaden är att en 

anställd kan ta bättre hand om systemet men de bitarna med vad vi behöver göra inuti 

systemet typ vilka väggar man kommer gå på, helt plötsligt då fattar man vi kunde inte göra 

det här som vi kunde tidigare alltså det kommer i alla fall, det tog tid innan vi fatta när vi gick 

till hostingpartner att fatta de här grejerna vi, ah men vi förlorar det här, ah vad gör vi nu så 

att det tar tid att så jag skulle säga åtminstone ett år så att. Det skulle jag säga kanske trea.  

Lång tid kanske jag skulle tänka som i slutskedet på ett tre års kontrakt eller så. Det kommer 

att ta tid.  

Fråga 17: Om det finns en belöning med att arbeta med traditionella IT-lösningar(Kunna 

arbeta med traditionella IT-lösningar fullt ut) när skulle den inträffa?  

Det är samma där, alltså de tar, jag skulle sätta samma siffra faktiskt, det tar ju, jag skulle 

säga det tar väldigt, det blir väldigt liknande så att säga man kommer att stöta på de grejerna 

som man inte har kontroll över och man måste lära sig de bitarna vissa saker kanske man inte 

kommer stöta på förens efter sex månader men då kanske det blir j*vligt jobbigt med just den 

biten så att det är ungefär samma tid skulle jag säga.  

Så då sätter vi, Den blir ju omvänd i och med att det är traditionell IT. 

Ah en tvåa där. 

Fråga 18: Ser ni några potentiella nackdelar med att arbeta med molntjänster i framtiden, och 

när inträffar de i så fall?  

Jag tror faktiskt att vi skulle, jag tror att dem de största nackdelarna skulle vi nog alltså gå 

igenom innan vi skulle gå dit men som sagt alltså det kommer alltid finnas något man inte tog 

med men vi har lärt oss väldigt mycket av våran nuvarande sits. Så att dem, alltså vi ser 

egentligen, de nackdelarna vi har diskuterat tidigare med molntjänster men t.ex. det här med 

att datan måste finnas i vissa länder och sånt. Vi skulle inte starta någonting. 

Ni inte kan göra? 

Precis, alltså de största nackdelarna skulle vi jobba bort egentligen eller komma överens med 

en molntjänst innan vi skulle gå dit så att jag skulle säga i ett rätt tidigt skede skulle man, de 

största nackdelarna skulle man ta bort rätt tidigt.  

Så som jag tolkar det antingen en etta eller tvåa? 

Nej, jag skulle nog säga en tvåa, lite diplomatisk. 



 

Fråga 19: Om det finns en belöning/nytta med de potentiella fördelarna när inträffar 

belöningen/nyttan för er?  

Etta. 

Fråga 20: Om det finns en belöning för er att jobba med en utomstående organisation när kan 

ni dra nytta av det?  

Jag skulle säga tvåa, alltså vi kommer att göra det rätt tidigt eftersom att alltså i dagsläget 

har vi varit blivit så pass stora på den här marknaden att vi, vi går inte i en sådan ändring 

utan vi går verkligen igenom det är det är det någonting vi ska göra det är lite annat när det 

fanns kanske 20 personer eller något i huset och kände sig lite tvungna att ta beslut eller 

kanske inte hade riktigt resurser för att gå igenom de olika delarna så att, när man blir lite 

större då har man fler kunder och då är man tvungen och sätta sig verkligen ner och gå 

igenom om det här är rätt och därför tror jag belöningen kommer rätt tidigt för man har 

kollat bra på det. 

Det blir kanske samma som du säger när man är större har ni mer påverkan hos de ni köper 

av? 

Definitivt priserna ser inte likadant ut idag som de gjorde vid dag ett det är inte i närheten 

ens, de är då är det de att man kan visa på hur stor man är och visa på hur fort man växer 

helt plötsligt blir alltså att vi köpte 10 GB data i början nu har vi 40 TB det har vi gjort över x 

år vad tror ni kommer hända om x år till ni ser tillväxten och då kan man moderera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix M Företag 6 intervju 

Detta är en transkribering av intervjun med företag sex. Den innehåller endast frågorna som 

lästes upp och företagens motiveringar. Saker som när nya delar av intervju förklaras inte men 

texten som beskriver de nya delarna går att se under bilaga B – frågor till intervju. När 

företaget pratar är i kursivtext när jag pratar är i vanligtext.  

 Fråga 1: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använda 

molntjänster i ert dagliga arbete?  

Då är det ju ett till fyra där. 

Fyra absolut genomförbart. 

Det är liksom inget som skulle hindra er att ni till största del använder molntjänster? 

Nej det är det inte alls, det motståndet som finns är ju rädslan att ha 40 personer som sitter och 

tittar in i väggen om nätet försvinner men å andra sidan kan elen försvinna också. Man kan ha 

redundanta linor osv. Jag tycker det är absolut genomförbart. 

Fråga 2: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använder 

traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande lösning) i ert dagliga arbete?  

Jag vill bara säga att nu är det väldigt mycket fokus på vi som företag men vi levererar ju 

tjänster till våra kunder. 

Ja det förstår jag. 

Vårat fokus är att lyfta ut våra kunder i molnet så det blir lite färgat där. 

Jag förstår det men egentligen själva intervjun riktar ju. 

På oss? 

Ah på er, men hur ni vill svara och ser på saken är ju upp till dig men det är er lösning men 

sen blir ju de indirekt drabbade (kanske är fel ord att säga) men påverkade hur ni gör? 

Vi vill ju pusha dem åt de här hållet och samtidigt ta oss själva dit också, sen är det ju så att 

vi har ju valt eller historiskt sätt har vi bara använt traditionella IT-lösningar med lite 

undantag naturligtvis så det är ju absolut genomförbart det också.  

Ah precis för det är ju det frågan är ute efter egentligen om det går eller inte. 

Det är klart det går. 

Men den är ju omvänd med så du tänker på det. 

Ah den är omvänd, så det är en etta där. Motivera varför ah vi har gjort det tidigare. 

Det fungerar helt enkelt. 



 

Ah. 

Fråga 3: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete med molntjänster med 

tanke på de möjliga nackdelar som finns?  

Det hänger ju ihop allting men då är mest fokus på nackdelarna och hur dem skulle påverka 

om det gick eller inte. 

Nackdelarna är ju som jag skrev på förstasidan är utifrån kundperspektiv och hur kunderna 

ser på det och våra kunder har ju mycket dem har ju tillstånd hos datainspektion och PUL 

och allt det här som påverkar. Det har ju inte vi riktigt som IT-leverantör av system har inte 

vi samma rigorösa krav som dem har så det är fortfarande absolut genomförbart för oss det 

är helt klart. 

Fråga 4: Hur ser ni på er förmåga att utföra ert dagliga arbete med molntjänster med tanke på 

de möjliga fördelar som finns?  

Det är klart att det är svårt att de skulle göra att det inte gick att genomföra men man får se till 

att de kanske inte skulle va till nån. 

Fördelarna är ju som sagt många och det är dyrt och kostsamt att ha en serverpark själv och 

det är någonting vi strävar efter så det absolut genomförbart och det är ett arbete som pågår 

hos oss successivt och fördelarna de är många.  

Ah exakt. 

Fråga 5: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete då det finns en 

utomstående organisation som är involverade i att tillhandahålla era 

system/tjänster/mjukvaror/lagring?  

Jag tror, att när vi tittar på plattform as a service eller infrastruktur som en tjänst kanske vi 

tittar mer åt det hållet där man fortfarande vill bibehålla viss kontroll t.ex. över våran egen 

utveckling men vi har våra grejer hos någon annan så det är en variant, hybrid där också 

men det är fortfarande absolut genomförbart. Men det är ytterst vikt att hitta rätt 

organisation här vi har stött på en hel del som inte håller måttet som levererar.  

Det har jag också förstått mycket man måste ju kanske kunna ställa de kraven man vill om de 

ska vara absolut genomförbart, men det är inget som säger att man inte kan hitta rätt utan att 

det är bara att man ska hitta någon som kan uppfylla det man själv vill. 

Det handlar om responstid men också mycket kunskap. Hyr man ut det och lägger ut det 

förväntar man sig en viss professionalism och kunskap hos den andra det är inte bara någon 

som ställt hårdvaran och mjukvaran så får det fungera liksom, det är som att serva bilen. 

Jag misstänker att man har förhandlingar med SLA och sånt där, om det här händer ska det 

fungera inom såhär lång tid. 

Ja det här är erat ansvar och det här är vårat ansvar och att det är tydligt. 



 

Fråga 6: Hur skulle ni värdera användandet av molntjänster om de var tillgängliga? Skulle 

det skapa bättre arbetsförhållande jämfört med en traditionell IT-lösning (t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)  

Då får man ju se överlag här också då, nu vet jag ju att ni har en hybrid. 

Jag sätter en trea på den, det är många fördelar det gör de enklare för oss att hantera att 

personer att inte alltid sitter på samma plats de är ute hos kund och tillgång till de man 

behöver blir mycket enklare vi behöver inte ha, du får hjälp med IT-säkerhet och den här 

biten också det finns en struktur färdig. Nackdelarna kanske är det konservativa, folk är vana. 

Det kan vara stort problem nog egentligen. 

Det är en lite process det här tror jag. 

Fråga 7: Hur skulle ni värdera användandet av traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)? Tror ni det fungerar bättre än att byta till molntjänster?  

Nja, jag sätter en trea där också. Molntjänster skulle. 

Den är inte omvänd, en konstruktionsmiss men.  

Anledningen till att vi går mot  molntjänster är för fördelarna väger över nackdelarna. Så att. 

Som om ni tycker att molntjänster är mer positivt absolut mer positivt så är det ju en fyra 

mindre en trea, nu vet jag inte vad du satte 

Jag sätter en trea då. 

Det verkar ju logiskt för de hänger ju ihop väldigt mycket de frågorna. 

Fråga 8: Hur värderar ni de potentiella nackdelar som finns med molntjänster för er i 

avseendet att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som nackdelar med molntjänster 

skulle ha stort eller litet värde för er.  

Det är helt enkelt Man kan ju vet om nackdelar men det har inte stor inverkan eller tvärtom att 

det är jätte avgörande eller värderat jätte högt. 

För oss spelar kanske inte nackdelarna så stor roll utan det är en invänjningsprocess det är 

som när Windows kom det var också väldigt nytt däremot måste vi ändå ta hänsyn till om ett 

kundperspektiv så kunderna känner att våra grejer är i ett tryggt förvar och att de inte blir 

tillgängliga hur som helst för vem som helst men det är egentligen ingen skillnad mot att våra 

kunder outsourcar sina IT-verksamheter ut till någon så kan vi också göra det men det 

viktiga, nackdelarna är ändå viktiga att kontrollera så jag vill inte säga att de inte spelar 

någon roll.  

Det låter väl lite som det är två eller tre då? 

Ja, jag tänkte säga en tvåa. 



 

Fråga 9: Hur värderar ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster för er i avseendet 

att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som fördelar med molntjänster skulle ha 

stort eller litet värde för er.  

Fördelarna har ett jätte stort värde.  

De är lite dem som gör att ni vill börja använda molntjänster liksom eller vad man ska säga? 

Ah både för oss själva och att vi vill pusha våra kunder att använda mer molntjänster. 

Fråga 10: Hur värderar ni att en utomstående organisation har huvudansvaret för ert system 

eller delar av ert system?  

Då är vi ju inne på det här med hybriden att vi vill inte släppa taget helt vi vill att de tar hand 

om våra grejer till en viss gräns men vi vill inte vara helt utelämnad. 

Det gäller att hitta rätt leverantör egentligen? 

Ah kanske olika delar också, vissa grejer är lättare att lyfta ut än andra så jag är lite inne på 

två eller tre här också. Det går lite emot här men det beror lite på hur man vrider och vänder 

på det. 

Jo men det är ju det 

Jag sätter en trea 

Ni ser det ändå som något positivt. 

Ja, jag ser det som positivt det gör jag. 

Fråga 11: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda molntjänster jämfört med 

traditionella IT-lösningar?  

Mh, då sätter jag en tvåa jag tror vi kommer spara tid på sikt men det kommer kosta tid under 

en period. Det är en omställningsfråga. 

Det är jätte bra att du säger så men det är lite det som kommer i sista delen där, då är det den 

här. Du får jätte svara liknande på resten av frågorna det är inte det jag menar men det är det 

som bedöms på sista delen när man tror det inträffar liksom när man tjänar något av det. 

Jag tror det är en nödvändighet men de är klart men då kostar det ändå tid initialt så jag 

byter den till en trea då. Det är inget som gör sig självt.  

Fråga 12: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda en traditionell IT-lösning 

jämfört med molntjänster?  

Det blir ju tvärt om då, de gör det men du tappar den tiden på lång sikt men på kort sikt kan 

man spendera mindre tid. 



 

Fråga 13: Tror ni att de potentiella nackdelar som finns med molntjänster skulle kunna 

påverka den tid det krävs i dagsläget att utföra arbetsuppgifter än om ni använder traditionella 

IT-lösningar (t.ex. er nuvarande lösning)  

Nej, alltså potentiella nackdelarna som jag har listat påverkar ju inte tiden på det sättet. Nej 

jag sätter en etta på den.  

Fråga 14: Tror ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster skulle kunna påverka 

den tiden det tar att utföra arbetet idag jämfört med användandet av traditionella IT-lösningar 

(t.ex. er nuvarande lösning)  

Ja alltså fördelarna skulle effektivisera arbetet absolut.  

Det är helt enkelt för att ni skulle kunna arbeta effektivare? 

Jag tror det blir mer dynamiskt. Det blir mer dynamiskt för den enskilde och det blir också för 

oss som organisation att växa. Ju fler vi blir ju fler saker är det att ta hänsyn till. 

Ah exakt och då kanske det är lättare om man är lite dynamisk och kan flytta sig upp och ner? 

Ja precis, man behöver inte köpa in en ny server om det finns ett behov vi kör ju allt virtuellt 

men det finns ju en viss gräns med en partner så är det bara att be om mer utrymme så fixar 

de mer, sådana bitar. 

Fråga 15: Tror ni att ert arbete kan bli påverkat tidsmässigt på grund av att ni använder en 

tjänst som tillhandahålls av en utomstående organisation istället för att ni själva 

tillhandahåller tjänsten?  

Då är vi ju tillbaka till rätt val av organisation så att svaret är beroende på vem du har på 

andra sidan men det måste vara ett krav att den på andra sidan klara av att hålla vårat tempo 

och då kommer det inte ha en negativ påverkan, det får det inte ha för då kommer vi byta. Så 

att ett eller två skulle jag sätta på den, jag sätter en etta det är lite att sticka ut näsan men 

annars försvinner ju en del av fördelarna. 

Ah exakt det är ju lite som du säger också det kan ju alltid bli att man hamnar med en dålig 

partner liksom eller vad man ska säga någon man köper tjänsten av men om man är noggrann 

liksom i upphandlingen och kanske vet vilka man har att göra då är det ju lite lättare att 

kanske förutse vad som kommer att hända än om man bara tar första bästa. 

Vi är väldigt tydliga med de vi samarbetar med och de vet ju varför de är valda och det är 

viktigt att de klarar av det annars byter vi.  

Fråga 16: Om ni skulle byta till molntjänster, hur lång tid skulle det ta innan ert företag kan 

dra nytta av detta om ni överhuvudtaget kan se någon nytta med ett byte?  

Jag tror ju att vi kan se en belöning tidigt, det gör det, det tror jag absolut. Sen är det en 

övergångsperiod. Jag sätter en tvåa. 



 

Är det liksom att ni använder komplexa system som kanske skulle vara svåra att migrera över 

eller är det användarna eller att kunderna? 

Vissa delar kan vara svåra sen beror det på om vi tänker oss att vi går över till Office 365 

istället för traditionella Office de är ju ingen, då får du en fördel direkt du betalar för antalet 

användare istället för licenser det är ju jätte stora fördelar men när det gäller hela 

infrastrukturen tar det lite tid de gör det att få ordningen på saker men fördelarna är ändå 

övervägande så det beror lite på hur man ser det.  

Ah exakt. 

Fråga 17: Om det finns en belöning med att arbeta med traditionella IT-lösningar(Kunna 

arbeta med traditionella IT-lösningar fullt ut) när skulle den inträffa?  

Det är ju samma här att det inte skulle finnas en belöning det kan ju t.ex. vara även om man 

har det nu kan det ju vara att man inte kan jobbat på det sättet man vill att man är begränsad 

men det kan ju även vara att de sker direkt vi har det här och det fungerar men det är ju som 

sagt upp till dig att bedöma men jag vill bara förtydliga lite vad jag letar efter.  

Belöningen med att arbeta traditionellt i och med att vi har gjort det tidigare är ju att du inte 

behöver lägga ner tankmöda och ork på att fundera på alternativ så då kommer ju belöningen 

direkt så då är det ju en fyra.  

Fråga 18: Ser ni några potentiella nackdelar med att arbeta med molntjänster i framtiden, och 

när inträffar de i så fall?  

Det är helt enkelt om ni skulle implementera när sker nackdelarna när drabbar de er? Eller när 

de kan påverka er det är ju inte säker att de drabbar er men det finns möjlighet att de gör de 

eller att de inte gör det. 

Två, potentiella nackdelar med moln, alltså du lägger ju ändå äggen i någon annans korg du 

kan inte styra över de oavsett hur många avtal du har så kan de kan gå i konkurs de kan ha 

någon insider som stjäl data så du sticker ändå ut näsan lite så man vet inte riktigt när de 

påverkar en i så fall det är ju omöjligt att säga då.   

Fråga 19: Om det finns en belöning/nytta med de potentiella fördelarna när inträffar 

belöningen/nyttan för er?  

Det är ju när man kan börja använda fördelarna om man säger så. 

När du väl kommer dit när man väl är där så kommer fördelarna direkt, tidigt. Det är inte så 

att det går ett år eller två innan. 

Ne exakt för det jag liksom menar är ju det kan ju även va nu är det inte för jag ska styra över 

jag ska bara förtydliga det kan ju även vara att man har folk som arbetar hos en som har svårt 

att ta sig an nya grejer ni är liksom ett IT-företag så ni liksom. 

Jag tror inte det är någon jätte stor risk men jag förstår vad du menar. 



 

Fråga 20: Om det finns en belöning för er att jobba med en utomstående organisation när kan 

ni dra nytta av det?  

Ja det är ju i princip direkt när vi påbörjar samarbetet då skulle jag vilja säga.  

Det är helt enkelt för ni man kan lasta över en arbetsbörda på en annan del? 

Ah lite grann så, som IT-bolag i framkant vill vi se oss som så är det ju inte så att någon 

annan kommer och säljer in det här på oss och talar om fördelarna och så vet vi inget 

någonting mer än det som de har sagt. Utan det är ju vi som bestämmer eller tar reda på 

fördelarna likaväl som vi gör för våra kunder. Vi försöker ju motivera dem att börja använda 

våra tjänster som molntjänster som vi producerar fram och då måste vi föregå med gott 

exempel också å använda de själva men de innebär också att jag tror att vi kan dra nytta av 

dem omedelbart när vi börjar använda det så att säga.  

Ah men det låter jätte vettigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix N Företag 7 intervju 

Detta är en transkribering av intervjun med företag sju. Den innehåller endast frågorna som 

lästes upp och företagens motiveringar. Saker som när nya delar av intervju förklaras inte men 

texten som beskriver de nya delarna går att se under bilaga B – frågor till intervju. När 

företaget pratar är i kursivtext när jag pratar är i vanligtext.  

Fråga 1: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använda 

molntjänster i ert dagliga arbete?  

Då har jag tänkte första frågan då att om det skulle vara genomförbart att använda 

molntjänster, inte om ni vill utan om det är genomförbart.  

Ja om vi fick rätt brandväggs regler så skulle det nog gå. 

Då får du fylla i här.  

(Läser upp svars alternativ. ) 

Vi säger en 3:a då. 

En trea då är det väl som du sa förut om ni får rätt. 

Brandväggsregler. 

Från den organisationen ovanför ”företagsnamn” IT-policy. 

Fråga 2: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert arbete om ni överlag skulle använder 

traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande lösning) i ert dagliga arbete?  

Det är väl som ni gör i nuläget och det är väl som ni gör nu? I nuläget? Och det är ju om ni ser 

det som genomförbart och i och med att ni använder det kan man väl tro att ni tycker det är 

genomförbart? 

Absolut genomförbart en etta. Ska det vara en etta den här gången? 

Ja, alla är riktad så att sätter man en fyra på den så är det riktiga mot molntjänsters positivitet. 

Så är det riktad mot molnet. 

Fråga 3: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete med molntjänster med 

tanke på de möjliga nackdelar som finns?  

Då är det ju, jag vet inte du skrev ju upp nackdel IT-säkerhet såg jag. 

Mh. 

Då är det hur det skulle påverka er att genomföra arbetet att det finns säkerhetsbrister då t.ex. 

Är det något som skulle påverka om det är genomförbart eller inte? 



 

Absolut, jag vet inte en två kanske det är klart det finns regler och villkor. Så det finns säkert 

för och nackdelar med allt. 

Fråga 4: Hur ser ni på er förmåga att utföra ert dagliga arbete med molntjänster med tanke på 

de möjliga fördelar som finns?  

Mh, det skulle hjälpa oss vid haverier, störningar och backuper och sådana här grejer, då 

skulle det vara jätte bra, Det handlar mer om att få bandbredd och möjligheter och lagra 

tillräckligt mycket och ha det säkert. Fortfarande en IT-säkerhet som en risk. 

Fråga 5: Hur ser ni på er förmåga att genomföra ert dagliga arbete då det finns en 

utomstående organisation som är involverade i att tillhandahålla era 

system/tjänster/mjukvaror/lagring?  

Då är det ju att har man molntjänster så hyr man ju oftast av någon annan. 

Det gör vi ju idag vettu, det är ju inte ”företagetsnamn” det här ”namnet på företags som 

tjänsten köps av” köper vi de här tjänsterna av idag. Så ”företagsnamnet” har ju redan 

outsourcat andra driftar vårat system.  

Fråga 6: Hur skulle ni värdera användandet av molntjänster om de var tillgängliga? Skulle 

det skapa bättre arbetsförhållande jämfört med en traditionell IT-lösning (t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)  

Jag vet inte, det fungerar mycket bra som det gör idag, det är inget hinder det vi gör idag. Det 

som är produktions IT-relaterat. Kan inte se att, det man kan tänka sig tjäna på molntjänster 

är möjligheten att backuppa och säkra våra backup möjligheter och lagring data på en annan 

plats ur driftsynpunkt om vi pratar brand och andra sådana här haverier.   

Två och tre är ju mellanlägena det är ju gjort så att man måste välja. 

Jag tror jag säger en tvåa, det är inget sånt här vi har trånat efter att lösa utan vi har istället 

trånat efter att lösa det på två serverrum här i anläggningen.  

Fråga 7: Hur skulle ni värdera användandet av traditionella IT-lösningar(t.ex. er nuvarande 

IT-lösning)? Tror ni det fungerar bättre än att byta till molntjänster?  

Du har ju egentligen motiverat redan.  

Vi kör en tvåa igen, det känns som samma svar ungefär. 

Fråga 8: Hur värderar ni de potentiella nackdelar som finns med molntjänster för er i 

avseendet att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som nackdelar med molntjänster 

skulle ha stort eller litet värde för er.  

Nackdelarna har väl ett stort värde för oss, avgörande. Kan jag ta 1.5? 

Haha, Nej, det är 1 eller 2 som gäller. 

Då kör vi ett. 



 

Fråga 9: Hur värderar ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster för er i avseendet 

att använda molntjänster? Alltså om det som ni ser som fördelar med molntjänster skulle ha 

stort eller litet värde för er.  

Vi skulle kunna använda dem på rätt sätt och rätt förutsättningar så kan de ligga högt. Om vi 

pratar om de fördelarna som finns med det, det är inte så att vi behöver ha åtkomst från all 

världens håll och kanter liksom utan det har vi redan idag tack vare ”företagetsnamn” teknik 

med sms-passcode så kan vi koppla upp oss med Citrix. Hemifrån och andra platser. Så 

åtkomsten är inte sämre idag än vad det teoretiskt skulle kunna vara i ett moln här. 

Då är det mer själv som du sa förut det med.  

Vi skulle kanske slippa ha massa dyr hårdvara om vi uppgraderar och sådana grejer på sikt, 

men å andra sidan skulle vi betala pengar för det.  

Fråga 10: Hur värderar ni att en utomstående organisation har huvudansvaret för ert system 

eller delar av ert system?  

Idag så existerar det för ”företagsnamn” och man ser det som något positivt att man slipper 

ha massa människor, folk och resurser till det. Men på våran ansvars nivå som vi kan 

påverka. Vi säger 3 då.  

Fråga 11: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda molntjänster jämfört med 

traditionella IT-lösningar?  

Jag försöker bara tänka efter vad som begränsar våran användning av molntjänster här, 

våran bandbredd är ett sånt sätt liksom. Idag så har vi inga bekymmer när vi är innanför våra 

brandväggar här. Här har vi ganska bra bandbredd. Komma ut utanför är idag en av våra 

flaskhalsar här.  

Ni har bra lokalt men utåt är det inte så bra bandbredd helt enkelt? 

Jag skulle tro att det tar längre tid, en trea. 

Fråga 12: Ser ni en möjlighet att spara tid genom att använda en traditionell IT-lösning 

jämfört med molntjänster?  

En trea där också. Samma motivering som tidigare. 

Fråga 13: Tror ni att de potentiella nackdelar som finns med molntjänster skulle kunna 

påverka den tid det krävs i dagsläget att utföra arbetsuppgifter än om ni använder traditionella 

IT-lösningar (t.ex. er nuvarande lösning)  

Om vi pratar om precis idag så tror jag det, om vi pratar om ett år så kan det ha förändrat 

sig. Det som vi sitter i idag i april så tror jag faktiskt det. Man är på väg att byta våra routrar 

här ute på WAN-nätet då kan det bli bättre på de här sidorna. Förmodligen gör man det bara 

för att vi får Office 365 att vi får så mycket utanför framöver.  

Ah bandbredden helt enkelt. 



 

Fråga 14: Tror ni de potentiella fördelar som finns med molntjänster skulle kunna påverka 

den tiden det tar att utföra arbetet idag jämfört med användandet av traditionella IT-lösningar 

(t.ex. er nuvarande lösning)  

Det är liksom om ni skulle kunna dra nytta av fördelarna för att göra arbetet mer effektivt på 

grund av att ni använder molntjänster om att ni inte skulle kunna göra det. 

Vi tar en tvåa då, vi får väl tro på att det är framtiden det här.  

Du har ingen direkt motiveringen varför du tror det? 

Jag tror ju på sikt kommer ju det här vara ett sätt, och får vi om våran bandbredd och 

åtkomster så borde detta kunna bli snabbare och lättare för våra externa att logga på när vi 

behöver hjälp.  Det beror lite på hur vi använder dem här, idag ligger ju våra servrar och 

snurrar lokalt för att de har sån direkt koppling till styrsystem och liknanden. Och att flytta 

upp all den tekniken dit upp är jag mycket tveksam till, mycket är för att man har den effektiva 

kommunikationen på den golvnivån som vi är här. Att gå igenom hela internet och 

brandväggar och hela skiten är jag rädd för att vi skulle få för mycket fördröjningar och 

störningar på den kommunikationsnivån. Men säkerhetsmässigt att backuppa och göra 

lagringar och sådant med viss frekvens skulle vi säkert gynnas av. 

Det är ju så att det är ju alltid att man ska försöka bedöma överlag. Men det är ju alltid man 

bara kan flytta över helt vissa saker kanske måste vara kvar. Det är ju så det är ju ett rimligt 

svar. 

Fråga 15: Tror ni att ert arbete kan bli påverkat tidsmässigt på grund av att ni använder en 

tjänst som tillhandahålls av en utomstående organisation istället för att ni själva 

tillhandahåller tjänsten?  

Om vi köper det här och ställer krav på våra upphandlingar och vi vet vilka utveckling och 

vilken prestanda vi har så borde det kunna förbättra den här hastigheten att saker och ting 

blir snabbare och mer effektiva. Är vi dåliga i våra upphandlingar är det risk att vi får dålig 

teknik, Teknisklösning då kan det vara nackdelar. Men vi får väl tro att det går åt rätt håll 

där. 

Fråga 16: Om ni skulle byta till molntjänster, hur lång tid skulle det ta innan ert företag kan 

dra nytta av detta om ni överhuvudtaget kan se någon nytta med ett byte?  

Det kan ju t.ex. vara samma sak som att flytta över till Office 365 kanske går fort men om 

man skulle göra en stor förflyttning kanske gör att man får anpassa sitt arbetssätt vilket gör att 

det kanske är en lång tid innan man ser själva vinsten med att använda molntjänsten.  

Jag vet inte om jag skulle se någon direkt vinst på korttid förutom de andra saker vi ser men 

att på dra nytta av det.  

Nej. 

Jag är tråkig där, en trea. 



 

Fråga 17: Om det finns en belöning med att arbeta med traditionella IT-lösningar(Kunna 

arbeta med traditionella IT-lösningar fullt ut) när skulle den inträffa  

Då får man ju tänka att ni redan har systemet eller vad man ska säga.  

Tja, vi har ju redan de här grejerna idag. Jag tror att. Om vi säger att vi har våran nivå, vi 

har en bra teknik idag. Den är riktigt avancerad den är modern, den är virtuell servrar 

Vmwareteknik och så. Vi kan själva administrera vi kan bygga upp våra saker som vi vill. Det 

kanske vi kan sen också vi får säkert samma rättigheter och samma möjligheter.  

Men det är ju egentligen, du behöver ju inte ta så mycket i åtanke hur det skulle bli med 

molntjänster utan det är ju hur du ser det med den traditionella IT:n nu. 

Jag tror vi skulle få det direkt vi har ju den tekniken vi har där nu. 

Fråga 18: Ser ni några potentiella nackdelar med att arbeta med molntjänster i framtiden, och 

när inträffar de i så fall?  

Det är det enda som är en risk i det här och det är en stor risk och det är ju att vårat nät inte 

fungerar. Att vi inte har access att vi inte har tillgång till det här vi får störningar i våra 

routrar som ska skicka ut det här, att det händer något med våra kablar att vi inte kommer åt 

vårat moln. Det får inte ske så därför måste det ske så nära produktionen och så nära vårat 

system som möjligt så vi har en 100% säkerhet. Annars skulle vi inte få ut någonting vi skulle 

inte kunna skicka ut några följesedlar vi skulle inte kunna skicka ut någonting. Det skulle 

fördröjt allt. OM det händer sådana tekniska störningar, om vi pratar tekniska störningar så 

kommer det finnas sådana risker. I så har vi redan ett antal gånger i månaden som vi har 

störningar på nätet alltså. Tillgängligheten måste upp till 100% på även det. Idag har vi 

tillgänglighet här nere så nära 100% vi kan komma. Vi kan ha små små fördröjningar i saker 

och ting. De är så små så de märks aldrig överhuvudtaget. Däremot syns det varje gång vi 

kopplar upp mot nätet hur trögt det saker och ting är när vi startar och börjar och åtkomst 

där.  

Så det hotet i och med drabbar er inte på den nivån det skulle göra om ni använder 

molntjänster. Det låter ju som du säger att nackdelarna kommer direkt vid implementeringen 

av molntjänster för att så fort ni skulle börja använda molntjänster. 

Så ökar den här riskens vi blir mer utsatta för andra yttre påverkan som vi inte har chans att 

själva styra och hantera. Jag tror vi har rätt så hög risk här. Vi måste se skillnader i att vi 

pratar om två olika nivåer. Om jag inte kommer in i det här ”jävla Office paketet” på några 

minuter eller något i den stilen men det kommer aldrig kunna fungera om vårat höglager 

system här har direkt access till styrsystem och rapporter om händelser. 

Ne exakt. 

Att SAP och WCS måste inte heller vara omedelbara. Men den biten här har vi en möjlighet 

här buffrar vi våra kommunikationer i våran produktions IT-server och så kan vi uppdatera 

här. Det styr inget här nere men om vi skulle flytta ut allt det här om den här skulle ligga ute i 



 

molnet så är det en stor påverkan. Den skulle negativ påverkan om inte det här fungerar 

precis så bra som det gör idag.  

Fråga 19: Om det finns en belöning/nytta med de potentiella fördelarna när inträffar 

belöningen/nyttan för er?  

Då är det egentligen när ni skulle kunna dra nytta av de potentiella fördelarna som kan finns 

med molntjänster vid implementeringen av molntjänster. 

Jag tror att vi är just nu ligger vi långt därifrån vi måste upp i våran teknik och våra. 

Ni kan helt enkelt inte dra nytta av fördelarna även ni skulle ha det implementerat eller att det 

skulle ta lång tid innan ni kan göra det? 

Vi skulle inte våga göra det nu.  

Fråga 20: Om det finns en belöning för er att jobba med en utomstående organisation när kan 

ni dra nytta av det?  

Det kan vi säkert göra nästa men en gång. Det finns nog fördelar i det.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix O Populärvetenskaplig summering 

Molntjänster är ett annorlunda sätt att tillhandahålla IT-lösningar tillskillnad mot traditionella 

IT-lösningar. Den största skillnaden är att traditionella IT-lösningar så administreras och 

underhålls systemet ofta på plats hos t.ex. ett företag. Det molntjänster istället gör är att 

erbjuda liknande tjänster som traditionella IT-lösningar men sättet som de erbjuds på skiljer 

sig genom att molntjänsterna nås genom internet. De systemen som används till molntjänster 

underhålls av molntjänstleverantören och administreras helt eller till viss del av 

molntjänstleverantören. Detta ger fördelar för användaren genom att de t.ex. kan nå sina 

system, tjänster och filer från i princip vilken plats de vill så länge de har tillgång till en enhet 

med internet. Det ger dem också möjligheten att förändra hur mycket resurser de vill köpa av 

molntjänstleverantörer utefter ett dagligt behov medans en traditionell IT-lösning kräver att 

ett inköp av t.ex. ny hårdvara måste göras även om den endast behövs vid ett kortare tillfälle. 

Molntjänster för också med sig nackdelar för kunden som att molntjänster introducerar nya 

säkerhetsrisker. Det är också ett problem att kunden måste förlita sig på en utomstående 

organisation som tillhandahåller deras system vilket ställer höga krav på förtroendet mellan 

kunden och leverantören.  Det finns också risk att kunden blir låst till en molntjänstleverantör 

då tjänsterna som erbjuds kan vara svåra att migrera över till en molntjänst från en annan 

molntjänstleverantör vilket kan skapa problem om t.ex. den nuvarande leverantören går i 

konkurs.  

Det finns alltså både för och nackdelar med molntjänster, detta arbete har till syfte att 

undersöka vilka delar inom molntjänster som påverkar svenska företag till att använda 

molntjänster eller inte. Detta görs för att det ska vara möjligt för molntjänstleverantörer att 

skapa bättre tjänster som fokuserar på lösa de problemen som svenska företag ser med 

molntjänster och lyfta fram det som svenska företag ser som styrkor med molntjänster. Detta 

ger även möjligheter för svenska företag att se vad andra företag har för åsikter och sedan 

använda detta arbete som ett hjälpmedel för att fatta ett beslut angående molntjänster.  

 Detta görs genom att utföra intervjuer mot svenska företag som får svara på frågor som berör 

molntjänster och traditionella IT-lösningar som helhet. De får också besvara frågor som berör 

för och nackdelar med molntjänster samt hur de ser på att arbeta med en molntjänstleverantör. 

Dessa intervjuer har använt en teoretiskmodell för att bedöma motivationen mot molntjänster 

och traditionella IT-lösningar samt att de har fått motivera sina svar utförligt för att ge en 

djupare förståelse av frågeställningen.  

Resultaten som presenteras visar på att det som har störst påverkan till att företag väljer att 

använda molntjänster är fördelarna med molntjänster samt att arbeta med en utomstående 

organisation som tillhandahåller deras system. Resultaten visar också att det som har störst 

negativ påverkan till att företag väljer att inte använda molntjänster är traditionella IT-

lösningar, alltså att de redan är nöjda med dessa och därför har svårt att motivera att göra en 

fullständig övergång till molntjänster.  

 

 


