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Abstract 
Cloud computing is discussed everywhere although there is still no common 

understanding of what it really is. In ten specialists in the field was asked what cloud 

computing means, ten different answers given. If a definition of cloud is made it does not 

have a similar meaning as the term cloud computing. The word cloud is a common 

metaphor for the Internet, but when combined with cloud computing becomes meaning 

larger and blurred. The term cloud in a stricter sense means the use of computer resources 

online rather than over the Internet. Specialists in the field agree that the term cloud 

computing involves software, data storage and processing power is available over the 

Internet. The new trend of cloud computing is no longer a local data center in the 

company as there are in the traditional computing. The concept of traditional computing 

is not a common term used but now that cloud computing is a timely topic, they need to 

have some other form of computing to compare with it to understand cloud computing 

better. Traditional computing means that companies own and operate their applications 

on their own infrastructure. The supplier installing software locally at the client 

computing devices and the customer's data is stored on-site. Many discussions involve 

how users experience it and not the suppliers in the fields of both perceive it. The 

customers have many pros and cons of the areas and made it interesting to do a study on 

how suppliers perceive to deliver services via cloud computing and traditional 

computing. For the study to get a result there was a theoretical study to gain an 

understanding of the areas and then would be helpful for the empirical study. The 

empirical study was also a basis for interpreting and understanding how systems 

companies perceive the factors providers should pay attention to. To collect empirical 

material was conducted with qualitative interviews and theoretical material through 

literature studies. The researcher has after this study presents the factors an IT supplier 

should pay attention to the choice of delivery method. 
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Sammanfattning 
Cloud computing diskuteras överallt trots det finns det fortfarande ingen gemensam syn 

på vad det egentligen är. Om tio specialister inom området fick frågan vad cloud 

computing innebär skulle tio olika svar ges. Om en definition på cloud görs har den inte 

en likadan betydelse som begreppet cloud computing. Ordet cloud är en vanlig metafor 

för Internet men när cloud kombineras med computing blir innebörden större och 

otydligare. Termen cloud i en striktare mening innebär användandet av datorresurser 

online snarare än över hela Internet. Specialister inom området är överens om att termen 

cloud computing innefattar att programvaror, datalagring och processorkraft finns 

tillgängligt över Internet. Den nya trenden cloud computing har inte längre ett datacenter 

lokalt i företaget som det finns i traditional computing. Begreppet traditional computing 

är inget vanligt begrepp som används men nu när cloud computing är ett aktuellt 

diskussionsämne behöver de ha någon annan form av computing för att kunna jämföra 

med, det för att förstå cloud computing bättre. Traditional computing innebär att 

företagen själva äger och driver sina applikationer på deras egen infrastruktur. 

Leverantören installerar mjukvara lokalt hos kundens datorenheter och kundens data 

lagras på plats. Många diskussioner rör sig omkring hur användarna upplever det och inte 

hur leverantörer inom de både områdena uppfattar det. Att kunder upplever många för- 

och nackdelar med områdena gjorde det intressant att göra en studie kring hur 

leverantörer upplever att leverera tjänster via cloud computing och traditional computing. 

För att studien skulle få ett resultat genomfördes en teoretisk undersökning för att få en 

förståelse för områdena och som sedan skulle vara till hjälp inför den empiriska 

undersökningen. Den empiriska undersökningen var dessutom en grund för att tolka och 

förstå hur systemutvecklingsföretag uppfattar vilka faktorer leverantörer bör 

uppmärksamma på. Att samla in empirimaterial genomfördes med kvalitativa intervjuer 

och teorimaterial via litteraturstudier. Forskaren har efter denna undersökning kunna 

presentera vilka tentativa faktorer en IT-leverantör bör uppmärksamma vid val av 

leveranssätt.  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen utifrån tidigare gjord forskning. 

Därefter beskrivs en problemdiskussion för att belysa det som ligger till grund för 

utformningen av studiens huvudforskningsfråga och delfrågor. Slutligen formuleras syfte, 

avgränsning och målgrupp.  

1.1 Bakgrund 

Idag använder de flesta företag traditional computing och med det menas att de har 

system och databas installerade lokalt i företaget.  Nu står systemvärlden inför en ny 

revolution och denna gång kallas det ”cloud computing”. Cloud computing innebär att gå 

ifrån det traditionella sättet som system distribueras och konsumeras. Fokus läggs istället 

på distribution av samma tjänster som organisationens lokala system redan förser dem 

med fast som tjänster tillgängliga via Internet (molnet). (Barnatt 2010) 

 

Cloud computing härstammar från en kombination av tekniker som har utvecklats under 

de senaste årtionden. Utvecklingen pågår i full fart och cloudtekniken drivs av att 

organisationer får akuta behov för att klara av förändringar på sina marknader och den 

ekonomiska situationen som de befinner sig i. (Hugos & Hulitzky 2010) Cloud 

computing består av tre skikt: Software as Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) 

och Infrastructure as a Service (IaaS). Det första skiktet står för mjukvaran, det andra för 

plattform och det tredje för infrastruktur. (Barnatt 2010) Sedan början på 1990-talet har 

en tidigare version av cloud computing använts det vill säga Application Service Provider 

(ASP). Att leverera tjänster genom Internet är inte ett helt nytt sätt att arbeta på men det 

är nu som trenden har satts igång. (Barnatt 2010) 

 

Schneiderman (2011) skriver:  

 

“If there was ever a good time to put your head in the clouds, this may be it.” 

 

Författaren menar att cloud computing fortfarande är i det tidiga stadiet men att takten 

ökar. Cloud computing fortsätter att öka och organisationer erbjuds nya tekniska 

förmåner i samband med lägre kostnader. Här har Internet en stor betydelse för företag att 

kunna hålla nere kostnader och samtidigt vara flexibla. (Schneiderman 2011) 

 

Hurwitz, Bloor, & Kaufman (2009) konstaterar:  

 

“Cloud computing is the next stage in evolution of the Internet.” 

 

Molnet som även är en synonym för Internet ligger som grund för cloud computing. ASP 

som är den tidigare varianten av cloud computing och var embryot för det nuvarande 

molnet. ASP kan ses som en outsourcad IT-avdelning eller en funktion för företag som 

hyr en applikation. (Hurwitz, Bloor, & Kaufman 2009) Cloud computing är på så sätt en 

utvecklad version av ASP. Tjänsterna i molnet förser sina användare med medel - allt 

från datorinfrastruktur till applikationer samt affärsprocesser. Tjänsten kan levereras till 

användaren när som helst och var som helst vid behov. (Barnatt 2010)  
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Hurwitz, Bloor, & Kaufman (2009) skildrar: 

 

“We see cloud computing as the foundation for the industrialization of computing.” 

En djupare diskussion väcker negativa frågor som till exempel om cloud computing 

kommer att vara en ersättning för traditionella datacenter. Svaret på den frågan kan vara 

komplicerat menar Hurwitz, Bloor, & Kaufman (2009). Författarna hävdar att det inte 

alltid nödvändigtvis behöver vara på det viset eftersom traditionella datacenter ibland kan 

vara den bästa formen för företag. Molnet som ett alternativ blir allt viktigare för företag 

då fördelarna kan ge en ökad flexibilitet och mindre kostnader (Hugos & Hulitzky 2010). 

Idag väljer många företag att fortsätta använda lokala IT-system eftersom det inte finns 

tillräckligt med starka argument att börja använda cloud computing. Det pekar på att 

nackdelarna med cloud computing kan väga mer än fördelarna, vilka inte alltid är så 

tydliga och kan därmed göra att företag välja att stanna där dem är. Internet kan skapa en 

viss orolighet bland företag som oroar sig för bland annat integritet och säkerhet. Dessa 

skäl är ibland tillräckligt starka för vissa företag att välja bort konceptet. (Williams 2010)  

 

Williams (2010) skriver:  

 

”There are genuinely good reasons why you should not take cloud computing lightly...” 

 

De risker som företag främst beaktar innan de väljer att implementera och använda cloud 

computing tjänster är främst säkerhetsproblem, dataförlust och dataintrång. Som 

leverantör av dessa molntjänster är det en kontinuerlig kamp att försäkra kunden om att 

det både är säkert och lönsamt. Risker kan däremot variera beroende på vilken bransch ett 

företag är verksam inom och utifrån det avgöra vilka risker som är värda att tas. 

(Williams 2010) Företag behöver inte längre investera i hårdvara och mjukvara, eftersom 

det istället kan hyras och användas direkt över Internet. Det gör att användarna bara 

använder de tjänster och funktioner som de har köpt eller hyrt. (Barnatt 2010) 

Utvecklingen av servervirtualiseringen har blivit väldigt effektiv inom moln- 

infrastrukturen. De tre molninfrastrukturerna; IaaS, PaaS och SaaS har var och en unika 

egenskaper i molnet. En av egenskaperna är just att kunna optimera program och utnyttja 

installationer skriver James Staten i sin artikel ”How to build a hybrid cloud computing 

strategy” (2009). 

1.2 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning som gjorts kring problemområdet utifrån 

vetenskapliga artiklar och akademiska uppsatser. Avsikten med detta kapitel är att belysa 

vad som har gjorts tidigare för att sedan föra en problemdiskussion.  

 

Oscarsson & Wallner (2011) belyser att fördelar med cloud computing för användaren är 

att de bara behöver betala för tjänsterna som de använder. Detta är även en fördel för 

företag som levererar tjänsterna då det skapar en dynamisk skalbarhet och som ger en 

variation på antalet användare (Oscarsson & Wallner 2011). Deras studie visar även på 

att säkerhetsfrågan har stor betydelse för de kunder som använder cloud computing men 

även de som avstår att använda sig av cloud computing. Kunder är dessutom oroliga om 
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deras data och information levereras på ett säkert sätt samt att delmängder inte går 

förlorade. Oscarsson & Wallner (2011)  

 

Björklund (2011) beskriver i sin forskning att traditional computing präglas utav långa 

utvecklingsprocesser och att kraven för traditionella leverantörer blir större. Problem 

dyker ofta upp att det som kunden beställde vid en viss tidpunkt har förändrats efter ett 

halvår och behovet inte längre är aktuellt. (Björklund 2011) Kundens problematik ligger i 

att det blir högre kostnader. Det är viktigt att leverantören inte betraktar programmet som 

bara rader av kod (Björklund 2011). Även Wennerström (2011) menar att traditional 

computing har en lång utvecklingsprocess. Vanliga problem är att traditionella 

leverantörer inte möter kundernas krav när det gäller tid, budget och kvalitet 

(Wennerström 2011).  

 

Lundin (2001) förklarar att inom traditional computing är det många system som inte blir 

implementerade på grund av att leverantören har överskridit tiden och/eller budgeten. En 

orsak menar Lundin (2011) är att kunden oftast inte aktivt deltar under hela projektet 

tillsammans med utvecklarna. (Lundin 2001) 

 

Enligt Vepuri & Rahman (2012) handlar cloud computing om att tjänsterna måste vara 

tillförlitliga eftersom de är beroende av att vara anslutna via nätverket. De menar att det 

är viktigt för leverantören att vara uppkopplad dygnet runt för att kunna se till att 

användarna har tillgång till tjänsterna. På grund av att tjänsterna är tillgängliga genom 

nätverket minskar både kundens och leverantörens kapitalkostnader. (Vepuri & Rahman 

2012) Om det blir fel i nätverksanslutningarna kommer det att påverka schemalagda 

aktiviteter för kunden och det kommer innebära stora förluster och risker. Forskarna 

menar på att cloud computing är mycket opålitligt och ineffektivt. (Vepuri & Rahman 

2012) 

 

Möjligheten att arbeta när och var som helst har visats sig vara ett privilegium för företag 

menar Payman & Petersson (2010). Marknaden är idag väldigt krävande där kunder 

ställer höga krav och har större möjligheter att byta och välja andra leverantörer (Payman 

& Petersson 2010). De menar att tillgängligheten och snabb respons värderas högt därför 

måste företag kunna leverera, det som kan möjliggöras med cloud computing. (Payman & 

Petersson 2010) 

 

Rabetski (2012) beskriver att cloud computing är en teknik som ännu inte är mogen och 

att det medför vissa svårigheter såsom att ge definitioner och göra klassificeringar. Även 

Gustafsson & Orrgren (2012) menar att det är svårt att beskriva vad konceptet cloud 

computing betyder. De förklarar att det inte är förvånande då cloud computing 

fortfarande är ett outforskat område inom IT (Gustafsson & Orrgren 2012). Resultatet i 

Rabetskis (2012) forskning kom fram till olika möjligheter och utmaningar. En möjlighet 

var att cloud computing möjliggör för leverantören att på ett kostnadseffektivt sätt ge en 

hög tillgänglighet av applikationer, som dessutom kan vara dynamiskt skalbara. (Rabetski 

2012) Förutom möjligheter finns det en del utmaningar som cloud computing medför 

bland annat säkerhet, integritet, tillgänglighet och prestanda (Rabetski 2012). 
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1.3 Problemdiskussion 

En fråga som ofta är i fokus för företag är säkerheten då det finns bland annat känslig 

data som inte får komma i kontakt med obehöriga. I de flesta fall ingår det flera 

leverantörer i cloud computing och detta gör kunder oroliga, då känslig data kan ha större 

möjlighet att spridas (Williams 2010). Innebär det att traditional computing är på något 

sätt säkrare eller finns det motsvarande säkerhet som leverantörer kan tillämpa?  Enligt 

Barnatt (2010) väljer därför vissa företag att ha kvar traditional computing på grund av att 

de känner att de har kontroll över känslig data och att de kan styra själva över sin IT-

avdelning. Oscarsson & Wallner (2011) visar på att säkerhetsfrågan har en stor betydelse 

för de kunder som använder men även för de som avstår cloud computing.  

 

Företag har stora kostnader och lägger mycket onödig tid på att installera och underhålla 

sina lokala IT-system (Barnatt 2010). Någonstans måste kostnaden ändå tas och vad 

säger att det ena sättet är bättre än det andra. Med det som utgångspunkt kan det vara 

svårt som leverantör av dessa tjänster att veta på vilket sätt som en distribution av tjänster 

ska ske på och vad som kommer att vara det mest fördelaktiga i framtiden. Lundin (2001) 

skildrar att det är många system som inte blir implementerade i traditional computing på 

grund av att leverantören har överskridit tiden och budgeten. Leverantörer inom 

traditional computing har större krav och utvecklingsprocessen är längre, vilket leder till 

problem menar Björklund (2011). Problem som dyker upp är att kraven förändras med 

tiden och systemet blir därför onödig, då den längre inte är anpassad till kunden 

(Björklund 2011). 

 

Med tanke på att begreppet cloud computing är relativt nytt finns det idag många olika 

definitioner på vad det innebär. Det gör att många företag saknar den kunskap som 

behövs för att förstå vad det innebär och därför väljs cloud computing bort 

(Schneiderman 2011). Att välja bort tjänster inom cloud computing på grund av saknad 

kunskap borde inte vara ett alternativ i IT-utvecklingen som finns idag. Gustafsson och 

Orregren (2012) beskriver att cloud computing är fortfarande ett outforskat IT-område 

och är en omogen teknik. De menar att det medför vissa svårigheter att ge definitioner på 

vad det betyder (Rabetski 2012).   

 

Cloud computing som tidigare nämnt härstammar från andra utvecklingstekniker 

(Hurwitz, Bloor, & Kaufman 2009) och därför finns det likheter mellan cloud computing 

och traditional computing. Inom teknikvärlden sker det en ständig utveckling och det som 

var aktuellt för fem års sedan kanske inte är aktuellt idag (Williams 2010). Därför kan det 

vara osäkert kring vad som kommer att vara aktuellt i framtiden för en leverantör. 

Faktum är att företag alltid letar efter bättre alternativ att spara pengar på och även nya 

tekniker (Schneiderman 2011). Frågan som kan ställas är om cloud computing är det 

bättre alternativet att göra till exempel kostnadsbesparningar på? Eller om det är 

traditional computing där leverantörer fortsätter att leverera tjänster exempel genom att 

installera det lokalt hos kunden. En del företag anser att molnet idag blir allt viktigare 

eftersom det ger en ökad flexibilitet och mindre kostnader (Hurwitz, Bloor & Kaufman 

2009). Fördelarna erhålls för att det idag finns flera möjligheter att distribuera tjänster på. 

Där bland annat företag kan köpa eller hyra hårdvara och mjukvara av andra leverantörer 

som samtidigt underhåller deras IT-avdelning. Även om cloud computing ger fördelar ger 
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det även nackdelar, som att det inte är lämpligt för en del företag att flytta ut till molnet 

på grund av säkerheten. (Hurwitz, Bloor & Kaufman 2009) Det gör att de traditionella 

datacenter inte kommer att försvinna helt eftersom de själva måste ha det lokalt (Hurwitz, 

Bloor & Kaufman 2009).  

 

Att cloud computing och traditional computing medför vissa möjligheter och utmaningar 

är uppenbarligen. Det finns kunder som väljer att använda sig av cloud computing och 

vissa avstår och väljer istället att använda sig av traditional computing. En anledning att 

kunder inte väljer cloud computing enligt Vepuri och Rahman (2012) är att cloud 

computing är opålitligt och ineffektivt. Med dessa möjligheter och utmaningar som 

kunden har kan det därför vara svårt för en leverantör att veta vilket leveranssätt de ska 

ha när tjänster levereras. Med tanke på att vissa kunder väljer cloud computing och vissa 

traditional computing blir det därför osäkert vad som kommer att vara det ledande att 

använda bland kunder.  

 

Utifrån bakgrund och tidigare forskning har det framgått att den information som finns 

riktas främst till kunder, vad de upplever och vad de bör tänka på innan de väljer tjänster. 

Författaren av denna studie anser att problemet ligger i bristande informationsunderlag 

för leverantörer som funderar på att leverera tjänster via cloud computing eller traditional 

computing samt hur de påverkas. Hur ska en leverantör veta vilket sätt de ska leverera 

tjänster på och vad finns det för faktorer som leverantören främst bör tänka på innan de 

avgör vilket leveranssätt? Att välja att studera cloud computing som enligt Gusatfsson 

och Orregren (2012) fortfarande är ett outforskat IT-område är en anledning till att det är 

ett relevant ämne att forska om. Även att beskriva om traditional computing då enligt 

Barnatt (2010) är det vanligaste sättet att distribuera tjänster via.     

1.4 Forskningsfrågor 

Här presenteras de frågor som studien är ämnad att besvara. Frågorna utformades utifrån 

problemdiskussionen. Det som framkom var att det finns information om vilka för- och 

nackdelar det finns för kunder. Det framkom även att det saknas informationsunderlag för 

hur leverantörer påverkas av att leverera tjänster via det ena eller det andra sättet. Därför 

är det intressant att ta reda på vilka tentativa faktorer det finns för att kunna stödja 

leverantörer vid beslutsfattande, därav följande huvudfråga:   

 

Huvudforskningsfrågan för studien är: Vilka tentativa faktorer bör en IT-leverantör 

inom cloud computing och traditional computing uppmärksamma vid val av leveranssätt? 

 

För att förstå huvudfrågan behöver begreppet faktor definieras. En faktor innebär att en 

omständighet påverkar ett beslut eller ett tillstånd. En faktor i detta fall innehåller vissa 

företeelser såsom för- och nackdelar som kan påverka leverantörens beslut.  

 

För att ta reda på vilka tentativa faktorer en leverantör bör uppmärksamma behövs en 

kunskap om vilka för- och nackdelar leverantören har. För att kunna förstå vilka för- och 

nackdelar det finns, behövs det en förståelse om vad ämnena cloud computing och 

traditional computing innebär samt hur de skiljer sig. Därför har följande delfrågor 

definierats: 
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Studiens delfrågor: 

1. Vilka fördelar har en IT-leverantör när tjänster levereras inom cloud computing 

och traditional computing? 

 

2. Vilka nackdelar har en IT-leverantör när tjänster levereras inom cloud computing 

och traditional computing?  

 

3. Vad karaktäriserar cloud computing? 

 

4. Vad karaktärsiserar traditional computing? 

 

5. Hur skiljer sig cloud computing gentemot traditional computing?  

1.5 Studiens syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse och stöd för hur cloud computing och 

traditional computing fungerar samt vilka tentativa faktorer som kan finnas för 

leverantörer när digitala tjänster levereras. Syftet grundar sig i att det finns för lite 

informationsunderlag när IT-leverantörer ska besluta vilket sätt de ska leverera tjänster 

på. Den information som finns idag är särskilt riktad mot hur kunder bör tänka vid köp av 

tjänster via cloud computing och traditional computing. Informationsunderlaget ska vara 

till hjälp att stödja processen för leverantörer och underlättar dessutom beslutsfattningen 

av att välja leveranssätt. Resultatet kommer att komplettera den tidigare forskningen och 

dessutom blir kunskapsbidraget inom problemområdet också utökad.   

1.6 Avgränsning 

Studiens avgränsning avser att beskriva områdena cloud computing och traditional 

computing. En avgränsning är att studien har fokuserat på leverantörsperspektivet från 

både cloud computing och traditional computing och att teoridelen redogörs utifrån ett 

allmänt perspektiv. Begreppet cloud computing är ett brett område och därmed har 

studien avgränsat sig att enbart studera när en tjänst kan nås via Internet. Avgränsning 

mot begreppet leverantör har studien valt att studera utifrån systemutvecklingsföretagens 

perspektiv. Studien har även valt att avgränsa sig till att ta med de aspekter som är 

avgörande för forskningen det vill säga både tekniska och kostnadsaspekter. En 

avgränsning har gjorts genom att studien har fokuserat på leveransen och inte på 

utvecklingen av tjänsten.  

1.7 Författarens bakgrund 

Författarens kunskaper beträffande cloud computing och traditional computing rör sig på 

ett teoretiskt plan. Författaren har under tre år läst informatik och ekonomi på Högskolan 

i Borås. Författaren har dessutom praktiska kunskaper för faser i systemutvecklingen som 

genomfördes på en akademisk nivå. 
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1.8 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är främst professionella inom IT-branschen. Det är tänkt att 

studien ska fungera som ett stöd för leverantörer som funderar på att byta sättet att 

leverera tjänster på. Studien riktar sig även till akademiker såsom forskare, lärare eller 

studenter. Det är tänkt att forskaren ska kunna utifrån studiens resultat forska vidare om 

området och på så sätt utveckla ny kunskap. En annan målgrupp som kan tänkas för 

denna studie är individer som har ett allmänt intresse för ämnena cloud computing och 

traditional computing, både som leverantör och användare.  

1.9  Kapiteldisposition 

 

Kapitel 1. Inledning  
I det första kapitlet inleder studien med att beskriva bakgrunden till det valda ämnet. I 

kapitlet återfinns tidigare gjord forskning, problemdiskussion, forskningsfrågor och syfte, 

målgrupper samt studiens avgränsningar. 

 

Kapitel 2. Metoddiskussion  
Under detta kapitel redogörs studiens val av ställningstagande för undersökningen av 

forskningsämnet. Där kunskapskaraktär, forskningsstrategi, övergripande metod och 

urval presenteras. Även datainsamlingsmetod, analysmetod och utvärderingsmetod samt 

presentationsmetod redovisas för vidare förståelse av de valda teknikerna.  

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram  
I kapitel tre redogörs den teorin som har varit relevant att undersöka för studiens 

forskningsämne. Här förklaras vad cloud computing och traditional computing innebär. 

Här presenteras dessutom definitioner på de begrepp som används i studien.  

 

Kapitel 4. Empiri  
I det fjärde kapitlet redovisas en sammanställning av de intervjuer som har genomförts.   

 

Kapitel 5. Analys och resultat 

I detta kapitel analyseras den empiriska undersökningen samt den teoretiska 

undersökningen och det har gjorts med den analysmetod som nämns i metodkapitlet. 

Kapitlet har efter en analys av empirin och teorin analyserat resultatet på ett djupare plan 

utifrån informanternas perspektiv.  

 

Kapitel 6. Diskussion  

Det sista kapitlet presenterar slutsatserna utifrån analysen av teorin och empirin och 

därmed har huvudforskningsfrågan besvarats. Arbetssättet som studien har tillämpat blir 

utvärderad samt att en diskussion angående generaliserbarheten och förslag till vidare 

forskning diskuteras.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som studien har använt sig av. Här redogörs och 

diskuteras det vetenskapliga perspektivet, val av forskningsstrategi och den valda 

inriktningen för studien. Därefter berörs de tekniker gällande urval, insamling, tolkning 

och analysering av data. Avslutningsvis redovisas utvärderingsprocessen samt 

presentationsmetoden för studien.  

2.1  Kunskapskaraktär 

Studien syftar till att skapa en förståelse för ämnena cloud computing och traditional 

computing och stödja processen vid beslutsfattning för leverantörer. De ska kunna fatta 

bättre beslut och det görs genom att ta fram tentativa faktorer för hur ett leveranssätt kan 

tänkas påverka dem. Cloud computing och traditional computing är två leveranssätt som 

medför både fördelar och nackdelar och därför kan det vara oklart kring vad som vad en 

leverantör bör uppmärksamma. Studien kommer att belysa vilka tentativa faktorer som 

bör uppmärksammas innan val av leveranssätt görs. Kunskapskaraktären som studien 

använder sig av är baserad på Goldkhuls (2011) beskrivning. Syftet som i denna studie är 

att skapa förståelse lämpar det sig därför att ha en förståelseinriktad kunskapskaraktär. 

Kunskapstypen avser besvara forskningsfrågorna utifrån systemutvecklingsföretagens 

perspektiv och synsätt samt teori.  

 

Förståelsekunskapen hjälper leverantörer att ha mer kunskap och en grund inför ämnena 

cloud computing och traditional computing, leverantörer ska därför genom 

informationsunderlaget kunna fatta ett bättre beslut. Informationsunderlaget ger dessutom 

stöd till leverantörer vid beslutsfattningsprocessen, genom att de har en bättre förståelse 

för ämnena och vad som kan tänkas påverka dem. Denna kunskapstyp ämnar besvara 

studiens forskningsfrågor:  

 

 Vilka tentativa faktorer bör en IT-leverantör inom cloud computing och 

traditional computing uppmärksamma vid val av leveranssätt?  

 Vilka fördelar och nackdelar har en IT-leverantör när tjänster levereras inom 

cloud computing och traditional computing?  

 Vad karaktäriserar cloud computing och traditional computing?  

 Hur skiljer sig cloud computing gentemot traditional computing? 

2.2 Vetenskapligt perspektiv 

De vanligaste perspektiven inom samhällsvetenskapen är positivism och hermeneutik. 

Läran om det empiriska och naturvetenskapliga ligger till grund för det positivistiska 

synsättet. (Patel & Davidson 2011) Positivismens teori syftar till att skapa en grund där 

hypoteser ska kunna genereras och testas. Observationer som är den vanligaste 

datainsamlingsmetoden inom positivism har högre kunskapsteoretisk ställning än vad den 

redan befintliga teorin har. Förespråkare anser att teori som inte direkt kan observeras 

inte är tillräckligt vetenskaplig. Utifrån detta kan det sägas att positivismen bygger på 

observationer snarare än teori. (Bryman & Bell 2011)   
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Hermeneutik som är det andra perspektivet är ett mer förståelseinriktat synsätt och 

bygger på att tolka och förstå texter. Synsättet handlar om att få en djupare förståelse 

kring meningen som textens författare hade bakom sig när texten skrevs. 

Interpretativismen som hermeneutiken är en del av bygger mer på att tolka och att få 

förståelse för människors handlingar och deras sociala värld snarare än att skapa en 

förklarning. (Bryman & Bell 2011) Enligt Bryman & Bell (2011) präglas det 

positivistiska angreppssättet oftast i de kvantitativa studierna, medan de kvalitativa 

studierna tar avstånd från positivismen och använder det hermeneutiska synsättet för 

tolkandet och förståelsens skull. (Bryman & Bell 2011) 

 

Det vetenskapliga perspektivet för denna studie förankras i det hermeneutiska 

perspektivet för att få en förståelse och göra en tolkning av data som samlas in, det för att 

förståelsekunskap ska erhållas. Förståelse är nödvändig för denna studie i den mening att 

leverantörer ska förstå och ha kunskap om varför de ska välja ett visst leveranssätt. 

Dessutom är det nödvändigt att informationsunderlaget förstås av leverantörer och kan ha 

bättre stöd vid beslut. Studiens forskningsfråga handlar om att ta reda på vilka tentativa 

faktorer det finns med cloud computing och traditional computing och utifrån det tolka 

och förstå. Resultatet har erhållits genom att studien har tolkat den information som 

frambringades utifrån de gjorda intervjuerna och jämfört med studiens teoretiska 

referensram. Det hermeneutiska angreppssättet lämpar sig bäst för denna forskning av 

den enkla anledningen att kunskapskaraktären är förståelseinriktade och att innehållet av 

texter har tolkats. Även en tolkning har skett utifrån vad informanten menade vid 

intervjun i form av en text som enligt Patel & Davidsson (2011) är en del av det 

hermeneutiska perspektivet. Med hänsyn till detta har en förståelse av helheten erhållits.  

2.3 Forskningsstrategi 

Det finns två angreppssätt som bedömer förhållandet mellan teori och praktik och dessa 

är deduktion och induktion. Det finns även ett tredje angreppssätt som är en blandning av 

de två ovan nämnda sätten och kallas för abduktion. När en forskare använder sig av den 

deduktiva ansatsen i sin forskning innebär det att hypoteser härleds utifrån den befintliga 

teorin som sedan testas och granskas för att få fram slutsatser som bevisar eller avfärdar 

de granskade företeelserna. (Bryman 2006) 

 

Den induktiva ansatsen går istället åt det motsatta hållet där forskaren studerar objekt 

utan någon grundad teori. Utifrån den empiriska undersökningen skapar sedan forskaren 

en adekvat teori. Arbetssättet abduktion som är en kombination mellan deduktion och 

induktion handlar om att forskaren använder både sig av teori och empiri som 

utgångspunkt där förståelsen genereras efter hand. (Patel & Davidsson 2011) Den 

empiriska rollen innebär att utifrån den existerande teorin skapa och utveckla en ny teori 

(Bryman 2006). Studien omfattar abduktion som ansats eftersom studien använt sig både 

av teori som grund för analysen och samtidigt använt sig av empiri vilket har skapat en 

ny teori. 

 

Teorins roll 

Teorins roll i denna studie har varit att tillhandahålla den kunskap som behövs för att få 

en grundläggande uppfattning om helheten, relaterat till ämnena cloud computing och 
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traditional computing. Teorins roll har dessutom varit att besvara delforskningsfrågorna: 

Vad karaktäriserar cloud computing och traditional cmoputing och Hur skiljer cloud 

computing gentemot traditional computing. Teorin har fungerat som ett stöd för 

genomförandet av empirin samt att kunna analysera det insamlade empirimaterialet. 

Därför anses studien använda sig utav en deduktiv ansats. 

 

Empirins roll 

Empirins roll i denna studie ämnar belysa de tentativa faktorer som IT-leverantörer bör 

uppmärksamma vid beslut av vilket leveranssätt de ska leverera tjänster på. Empirins roll 

är att besvara forskningsfrågorna: Vilka fördelar och nackdelar har en IT-leverantör när 

tjänster levereras inom cloud computing och traditional computing och forskningsfrågan: 

Vilka tentativa faktorer bör en IT-leverantör inom cloud computing och traditional 

computing uppmärksamma vid val av leveranssätt? Den empiriska undersökningen har 

varit av stor vikt då det inte finns någon teori om vilka för- och nackdelar som finns vid 

val av leveranssätt. Utifrån den empiriska undersökningen har en ny teori skapats och 

utvecklats, genom att leverantörer har beskrivit hur de uppfattar för- och nackdelar med 

cloud computing och traditional conputing. De tentativa faktorer besvaras genom en 

härledning ur de för- och nackdelar som studien har presenterat. Studien anses därför 

även tillämpa sig av den induktiva ansatsen. 

2.4 Övergripande metod 

Inom samhällsvetenskapen kan forskning delas upp i två olika inriktningar när det gäller 

genomförandet, kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning handlar om 

huvudsakligen om kvantifiering av insamlad och analyserad data. Forskning som 

använder sig av en kvantitativ ansats har oftast ett deduktivt förhållandesätt till teori och 

praktik. Den grundar sig även i det positivistiska synsättet samt att den förhåller sig till en 

objektiv syn på verkligheten. (Bryman, 2006)  

 

Det väsentliga i en kvalitativ forskning innebär att tyngden läggs på orden (istället för en 

kvantifiering) vid all insamlad och analyserad data. Till skillnad mot en kvantitativ 

forskning som har ett deduktivt synsätt har en kvalitativ inriktad forskning lagt betoning 

på ett induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktik. Den teoretiska 

ståndpunkten i en kvalitativ forskning brukar vara inriktad på tolkning. Det menas att 

forskningens fokus är att tolka och förstå människors upplevelser och erfarenheter utifrån 

vissa miljöer. Ontologi associeras med kvalitativ forskning eftersom avsikten är att förstå 

att ett samspel härleds utifrån individers sociala egenskaper och att det inte förväxlas med 

händelser från praktiken. (Bryman, 2006) 

 

Den här studien tillämpar sig av en kvalitativ metodansats då syftet är att förstå och tolka 

människors erfarenheter och hur de uppfattar fenomenen cloud computing och traditional 

computing. Studien som inriktar sig på människors erfarenheter och upplevelser har 

därför inte en kvantitativ metodansats varit aktuell, då den inte är behov av att testa 

hypoteser genom att kvantifiera eller generalisera data. 

 

En fördel varför studien har använt sig utav den kvalitativa ansatsen är för att kunna 

erhålla förståelse av de fenomen som har studerats, i hur de fungerar både i teorin och i 
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praktiken. Med hjälp av den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen 

har forskningsfrågorna kunnat besvaras och erhållit förståelse.  

 

Nackdelar med att använda sig utav en kvalitativ metod är att den är för subjektiv 

eftersom kvalitativa forskare oftast får ett personligare förhållande till 

undersökningspersonerna. Utifrån det kan inte forskarna få en approbabel och gemensam 

uppfattning av fenomenet, som den kvantitativa metoden kan ge. Större undersökningar 

gör att teorier lättare kan testas och få en mer trovärdig data därför passar detta arbetssätt 

bättre in i den kvantitativa metoden. (Bryman 2006) Studien som inte har gjort större 

undersökningar, utan istället har förlitat sig på enskilda specialisters kunskap om området 

är definitivt en nackdel inom den kvalitativa forskningen som denna studie har förankrat 

sig i.   

2.5 Urval  

För undersökningen behöver urval göras för att veta vilka individer eller enheter som ska 

finnas med. När urval väljs finns det ett antal tekniker som tillvägagångssätt. Teknikerna 

delas in i slumpmässiga eller icke slumpmässiga metoder. Beroende på om det är en 

kvalitativ eller en kvantitativ inriktad forskning kommer det att påverka hur urvalet väljs. 

(Höst et al. 2006) Det vanligaste urvalet är obundet slumpmässiga urval och innebär att 

de ur populationen som ska representera stickprovet har lika stor chans att bli valda utav 

slumpen för att vara med i undersökningen (Bryman 2006). Det stratifierade urvalet 

innebär att populationen delas in i tänkta grupper med specifika egenskaper och sedan 

väljs ett urval ut från varje grupp genom det slumpmässiga urvalet. Ibland uppstår det att 

grupper naturligt är grupperade och för att välja specifika grupper ur de naturliga 

grupperna används kluster urvalet. Om undersökningens syfte är att utifrån ett 

systematiskt sätt bilda stickprov där individer delas in i intervaller där var 10:e, 20:e och 

30:e väljs ut från populationen, denna teknik kallas för systematiskt urval. (Oates 2006)  

 

Studien som har ett kvalitativt perspektiv har använt sig av tekniken icke slumpmässiga 

urval. Det för att studien avsett utforska cloud computing och traditional computing på 

djupet och även göra tolkningar samt skapa förståelse för fenomenen (Bryman 2006). 

Studien har inte bedrivit undersökningar inom statistik i större populationer i något 

sammanhang och därför har inte ett slumpmässigt urval varit aktuell för studien. Det hade 

varit ett alternativ om studien hade bedrivit forskningen ur ett kvantitativt perspektiv där 

förhållningssättet är kvantifiering av data (Bryman 2006).  Informanterna valdes därför ut 

genom ett icke slumpmässigt urval där syftesdrivet urval var i fokus. Syftesdrivet urval 

handlar om ett medvetet val där stickprov handplockas ut av forskaren (Flick 2009). Det 

för att urvalet som deltar i undersökningen erbjuder ett bredare utbud samt generera 

värdefull data som ska möta forskningens syfte (Flick, 2009). Informanterna har valts 

utefter deras kompetens och bidrag inom det ämne som studien berör. För att få mer 

synvinklar har de valts från flera olika organisationer, det för att få ett representativt urval 

som enligt Höst et al. (2006) menar att en forskare ska göra. Intervjupersonerna för den 

empiriska undersökningen genomfördes inom Västra Götalandsregionen, där 

informanterna valdes med många års erfarenhet inom respektive område. Den empiriska 

undersökningen genomförde med hjälp av fem informanter, varav tre arbetar med att 
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leverera tjänster via cloud computing och två arbetar med att leverera tjänster på ett 

traditionellt sätt, det vill säga via traditional conmputing. 

 

Urval av litteratur gjordes genom att använda relevanta artiklar och böcker som kan 

tänkas besvara de frågeställningar som studien har. Enligt Patel och Davidsson (2011) 

ska dokument sökas utifrån forskningens problemställning och att dokumenten ska belysa 

olika synvinklar. Ett målstyrt urval menar Bryman (2006) är att välja de dokument som 

på det bästa sätt kan besvara forskningsfrågorna. Patel och Davidsson (2011) beskriver 

ytterligare att det är viktigt att vara källkritisk mot dokumenten och ställa frågor som 

varför den har uppkommit, vem har skrivit den och vad skribenten har för status. I denna 

studie har författaren läst olika artiklar och dokument på Internet, sedan valt ut de som är 

lämpade att besvara forskningsfrågorna och har varit noga med att ställa de frågor som 

Patel och Davidsson (2011) beskrev. Att vara källkritisk och göra ett urval av litteraturer 

skapar dessutom en högre trovärdighet för studien. Författaren har även valt bort all 

litteratur som har föråldrats och valt det som tillfredställer behovet av att ha aktuell data.  

2.6 Datainsamlingsmetod 

Bryman (2006) talar om att det finns ett antal metoder för att samla in data som kommer 

vara underlag för att besvara forskningens frågeställningar. Metod som enkäter 

förekommer oftast i samband i kvantitativa studier (Höst et al. 2006). Det görs med 

undersökningar med större populationer där svarsalternativen är fördefinierade och 

lämpar sig bäst när kvantitativ data önskas (Höst et al. 2006). Denna metod har inte 

tillämpats i studien då studien handlar om att få fram erfarenheten och kunskapen hos 

enskilda informanter på ett djupare plan. Det gör att studien har mer utrymme där egna 

tolkningar kan göras, detta ges inte vid användningen av enkäter (Bryman 2006). 

 

En annan metod vid datainsamling är observationer där forskaren studerar nära ett 

speciellt forskningsobjekt, företeelser eller situationer med hjälp av tekniska hjälpmedel 

eller med sina egna sinnen observera vad som sker. (Höst et al. 2006) Observationer har 

inte tillämpats som metod vid denna studie då det är svårare idag att få tillgång till 

organisationer för att observera. Trovärdigheten i resultatet kan dock bli påverkat när 

organisationer är medvetna om att de blir observerade (Höst et al, 2006). 

 

Då denna studie är av kvalitativ karaktär har datainsamlingen skett via metoden 

kvalitativa intervjuer. Det har varit viktigt för studien att kunna ställa frågor till 

informanterna från urvalet för att få fram deras kunskap, erfarenhet samt upplevelser för 

att urskilja områdena cloud computing och traditional computing (Bryman 2006). Oates 

(2006) beskriver att det finns flera typer av intervjuer inom termen kvalitativa intervjuer. 

Strukturerade intervjuer som är en utav kvalitativa intervjuer innebär att frågorna är 

fördefinierade och identiska, de har samma ordningsföljd till alla intervjuer för att svaren 

ska vara jämförbara. Forskaren engagerar sällan sig i diskussioner i den strukturerade 

intervjun. (Oates 2006) En annan typ av datainsamlingsmetoder är semistrukturerade 

intervjuer där forskaren har ett frågeformulär som berör det aktuella ämnet, men att det 

finns utrymme för uppföljningsfrågor vilket ger forskaren mer av intervjun (Bryman 

2006). När ostrukturerade intervjuer används har forskaren mindre eller ingen kontroll 

alls över intervjusituationen. Forskaren har i stort sett bara en uppställning över vilka 
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teman som ska besvaras och låter informanten prata fritt om deras erfarenheter och 

upplevelser kring ämnet. (Oates 2006) 

 

Studien har använt sig av semistrukturerade intervjuer då syftet var att få en förståelse 

om hur människor upplever och vad de har för erfarenheter (Bryman 2006) kring cloud 

computing och traditional computing. Studien har även begränsat sig till mindre antal fall 

för att kunna dra slutsatser. Denna typ av intervju hade inte kunnat användas om studien 

hade velat dra slutsatser för större populationer enligt Höst et al. (2006). Den lämpar sig 

inte för större populationer eftersom intervjun fokuserar på att få människors erfarenheter 

och upplevelser. Att göra en semistrukturerad intervju på en större population är både 

tidskrävande och kostsamt. (Höst et al. 2006) Semistrukturerad intervju har varit lämplig 

för denna studie för att de svar som eftersträvas har erhållits och som forskaren har 

kunnat försäkra sig om att studiens syfte har blivit uppfylld. Ett sätt är att frågorna 

anpassas sig till den rådande intervjusituationen (Bryman 2006). Enligt Oates (2006) 

lämpar sig semistrukturerade intervjuer för de studier som behöver ändra frågor under 

intervjun, på grund av att den rådande konversationen har lett forskaren till oförväntande 

problem som forskaren inte har föreberett sig på. (Oates 2006) De frågor som användes i 

under intervjuerna finns i slutet av denna studie som en bilaga.  

 

Intervjuerna genomfördes via telefon och möten. Att öka möjligheterna för att få en 

intervju har forskaren inte begränsats sig att bara välja ett tillvägagångssätt att genomföra 

en intervju, som enligt Bryman (2006) anser att som forskare inte bör göra. Efter att varje 

intervju blev genomförd och inspelad på den digitala diktafonen sparades filen på en 

stationär dator. Att lagra informationen på flera ställen är ett sätt att minska chansen för 

informationsförlust. Intervjutiden varierade mellan 20-40 minuter för varje informant. 

Varje intervju blev ordagrant transkriberade och via transkriberingen sammanfattades 

informanternas svar utifrån de för- och nackdelar som är av betydelse för studien.   

 

För den teoretiska referensramen var målet att fastställa vad som karaktäriserar cloud 

computing och traditional computing samt hur de skiljer sig. Datainsamlingen för den 

teoretiska referensramen genomförde författaren med hjälp av en litteratursökning där 

avsikten är att bidra med ytterligare kunskap. Författaren använde sig främst av 

Högskolan i Borås biblioteks befintliga böcker, fjärrlån samt e-böcker från Högskolan 

databas. I första hand använde författaren databasen Ebrary men även drawsonera, 

netLibrary och Google Books. Författaren har även sökt efter relevanta böcker om 

vetenskapsteori för att få mer teori kring de metoder och strategier som studien har 

tillämpat. För övrigt användes även Internet och sökmotorer till datainsamlingen såsom 

Google och exempel på sökord som författaren har valt att använda är cloud computing, 

traditional computing, SaaS, PaaS, IaaS, distribution model, service model, datacentre 

and integration. Kognitiva auktoriteter har valts vid skapandet av teorin eftersom det ger 

högre trovärdighet (Bryman 2006). Det var viktigt att genomföra den teoretiska 

undersökningen för att kunna analysera mot den empiriska undersökningen. Det för att 

påvisa vilka skillnader det finns med att leverera tjänster via cloud computing och 

traditional computing.  
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2.7 Analysmetod 

Vid en kvalitativ forskning där en tillämpning av en hermeneutisk ansats är vald är det 

lämpligt att använda sig av en textanalysmetod när texter eller skriftliga dokument ska 

undersökas (Halvorsen 2011). Texttolkningen är utgångspunkten för hermeneutiken och 

ända från början har det resonerats att ”en del kan endast förstås om den sätts i samband 

med helheten” (Alvesson & Sköldberg 2008). Det författarna vill säga är att ett kapitel 

endast kan förstås om den sätts i samband med hela boken samtidigt som en bok endast 

kan förstås utifrån dess kapitel. Det uppstår därför en cirkel, den såkallade hermeneutiska 

cirkeln (Alvesson & Sköldberg 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Den hermeneutiska cirkeln. (Källa: Alvesson & Sköldberg 2008) 

 

Det har varit lämpligt att applicera textanalys som en metodansats då det är en kvalitativ 

studie och har hermeneutiken som förhållningssätt. Anledningen till att använda sig av 

textanalysmetoden är att studien har tolkat texter samt de transkriberade intervjuerna. 

Ovanstående bild visar grundversionen av den hermeneutiska cirkeln men att 

textanalysen har mer fokus i den inre cirkeln där helhet och del tolkas (Alvesson & 

Sköldberg 2008). Textanalys handlar om att data finns i en given form som är färdig för 

att läsas och analyseras. Formen kan vara av handskrivna texter, tryckta källor eller 

arkiverade dokument men även data som har transkriberats från intervjuer till texter 

(Oates 2006). Syftet är att förstå textens innebörd för att kunna förhålla sig till dem och 

skapa den kunskap som täcker upp och besvarar studiens problem (Alvesson & 

Sköldberg 2008). 

 

Analys och tolkning av kvalitativ data har två huvudformer, helhetsanalys och delanalys. 

Delanalys utgår från att forskaren kan kategorisera påståenden, åsikter och attityder. För 

att få fram meningsinnehållet och sammanhanget såsom påståenden, åsikter eller attityder 

som förekommer blir möjligt om forskaren flitligt citerar från de texter och intervjuer 

som har tolkats. (Halvorsen 2011) Det skapar även en förståelse. En helhetsanalys kallas 

även helhetsförståelse, det innebär att forskaren bildar sig en allmän uppfattning om 

intervjupersonerna. I helhetsanalysen citerar forskaren endast det som illustrerar 

helhetsuppfattningar till skillnad från delanalyser. Det gör att en kombination av delar 

och helheter kan skapa en balans mellan varandra därför är en delanalys och en 

helhetsanalys ett bra tillvägagångssätt att tolka och analysera texter. (Halvorsen 2011) 
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Innan en tolkning görs på texter behöver studien utgå från en analytisk dimension som 

har satts i förgrunden. Det finns tre typer av dimensioner och den första innebär att 

forskaren analyserar bland annat upphovsmannen eller textförfattaren till en text och 

försöker få svar om de innebörder som författaren har haft när texten har skrivits. Den 

andra dimensionen fokuserar mer på själva texten där en analys görs på språket, det 

litterära och innebörden. Den tredje dimensionen som denna studie har tillämpat som 

grund inför analysen fokuserar på att tolkningen sker på vad texten har för innebörd 

utanför textens kontext. (Pär Widén 2009) Meningen är att analysera texten för att skapa 

förståelse för det rådande problem utifrån systemutvecklingsföretags perspektiv. Studien 

som har i syfte att skapa förståelse har det därför lämpat att använda sig av den tredje 

dimensionen.  

 

Studien tillämpade denna typ av analys när artiklar, dokument och transkriberade 

intervjuer granskades för att kunna få en förståelse. Textanalysen genomfördes i tre olika 

steg där första fasen handlade om att författaren av studien skapade den teoretiska 

referensramen med hjälp av befintlig kunskap. I andra fasen analyserades textmaterialet 

från de genomförda intervjuerna. Det som analyserades var att få fram de för- och 

nackdelar som leverantörerna såg med att leverera tjänster antingen via cloud computing 

och tradtional computing. Slutligen när för- och nackdelar var presenterade analyserades 

dem i sin tur för att få fram tentativa faktorer. Analysen som genomfördes för att få fram 

faktorer gjordes genom att kategorisera för- och nackdelar som hade en gemensam 

nämnare, och blev dessutom faktorn för den specifika kategorin. Studiens sista fas 

handlade om att en tolkning av leverantörsanalysen genomfördes för att det slutligen 

skulle generera i en resultatdiskussion och en slutsats.  
 

Enligt Oates (2006) är analysmetoder inte lika strikta i den kvalitativa ansatsen än vad 

den kvantitativa ansatsen är. Oates (2006) skriver att den kvalitativa forskningen har färre 

processer. Analysen är beroende av forskarens kompetens och skicklighet för att se olika 

mönster samt teman i insamlad data. När en text analyseras är det viktigt att innebörden 

blir tolkad och får en relation till texten utanför dess kontext. (Oates 2006) Författaren av 

denna studie analyserade texter om vad som blev undersökt i syfte att skapa en förståelse. 

Studien har därför kunnat bidra med en ny kunskap eftersom en analys av det material 

som har erhållits från teorin och empirin har skett. Därefter har ett resultat kunnat 

fastställas om vilka tentativa faktorer en leverantör inom cloud computing och traditional 

computing bör uppmärksamma, vid beslut om vilket leveranssätt de ska leverera digitala 

tjänster på.   

 

Analysen i studien har tillämpat sig av den teoretiska referensramen för att kunna stödja 

de reflektioner som har gjorts och skapat en samverkan mellan teorin och empirin. 

Därefter har resultatets utgångspunkt tagit stöd av den teoretiska referensramen som har 

relaterats till att delfrågorna och huvudforskningsfrågan slutligen har besvarats.  

 

Denna typ av analysmetod är ytterst relevant för studien på grund av den starka 

kopplingen till hermeneutiken. Hermeneutiken syftar även till att skapa förståelse som 

också är en anledning för den valda analysmetoden. Förutom detta är analysmetoden 

väsentlig eftersom författaren tolkade texter från böcker, artiklar samt textmaterial från 

intervjuerna som blev genomförda.  
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2.8 Utvärderingsmetod 

Utvärderingskriterierna som Bryman (2006) nämner i sin bok är reliabilitet och validitet 

samt generaliserbarhet. Dessa är de huvudsakliga kriterierna som en kvalitativ forskning 

ska utvärdera. Utvärderingen av dessa kriterier används främst i kvantitativa forskningar 

då mätning är i fokus. Kriterierna måste värderas på ett annorlunda sätt i kvalitativa 

studier eftersom det inte handlar om mätning utan om sociala företeelser i den verkliga 

världen. Vissa forskare anser att en kvalitativ forskning inte kan fånga en social 

verklighet men vissa antyder att den sociala verkligheten går att fånga vid en empirisk 

undersökning. (Bryman 2006). Studien som har avsikt att fånga tankar om den sociala 

verkligheten lämpar det sig därför att ha reliabilitet och validitet som utvärderingsmetod.  

 

Det är dessutom viktigt att tillämpa dessa kriterier tillsammans för att skapa en hög 

kvalitet och trovärdighet (Bryman 2006). En god validitet och reliabilitet skapar 

förutsättning att studiens resultat kan generaliseras till andra utöver det studien ämnat att 

undersöka. (Bryman 2006) För att få en bild på forskningens kvalitet och trovärdighet i 

en kvalitativ forskning behöver validiteten och reliabiliteten granskas samt 

generaliserbarheten. Genom att försäkra sig att studien har en trovärdighet har en tyngd 

lagts under hela arbetet för att skapa en hög reliabilitet samt validitet (Bryman 2006), det 

har gjorts genom att ha uppfyllt dessa kriterier. 

2.8.1 Validitet  

Validitet enligt Höst et al (2006) avser att mäta det som är relevant i undersökningen och 

att det överensstämmer mellan studiens objekt och det som faktiskt mäts. I en kvalitativ 

forskning innebär validitet att upptäcka företeelser, kunna tolka och förstå innebörden av 

de uppfattningar som erhålls under forskningsprocessen (Patel & Davidsson 2011).   

 

Att öka validiteten i denna studie är det därmed viktigt att läsaren ska kunna se 

betydelsen av det som har studerats. Andra utöver forskaren ska kunna tillämpa sig utav 

de metoder som är beskrivna för att själva genomföra studien i andra situationer (Höst et 

al 2006). 

2.8.2 Reliabilitet 

Enligt Höst et al. (2006) innebär reliabilitet att datainsamlingen och analysen ska vara 

tillförlitliga med beaktanden på de slumpmässiga förändringarna. Reliabilitet avser att 

metoderna ska vara noga detaljerade för att visa på att forskningen utförs på ett 

tillförlitligt sätt (Bryman 2006).  

 

Att öka reliabiliteten i denna studie har varit möjligt genom att skriva detaljerade 

beskrivningar i syfte att resultatet ska vara överförbart till en annan miljö. Ytterligare 

ökning av reliabilitet kan ges genom att säkerställa att faser i forskningsprocessen är 

skrivna, fullständiga samt tillgängliga (Bryman 2006). Studien har även att tagit hjälp av 

andra människor som har granskat redogörelsen iterativt under arbetet för att kunna 

bedöma kvaliteten exempelvis på valda metoder (Höst et al 2006). 
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2.8.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten är ett annat kriterium som behöver utvärderas. Bryman (2006) talar 

om att det är svårt att generalisera kvalitativa forskningar på grund av att det ofta görs till 

exempel mindre antal intervjuer. Generaliserbarhet innebär att resultatet kan vara 

representativt för fall i andra miljöer. I den kvalitativa forskningen generaliseras resultatet 

till teorin och inte till populationer menar Bryman (2006). För att kunna bedöma 

generaliserbarheten i en kvalitativ forskning behöver studien kunna tillämpas i andra 

situationer än den enskilda studien (Patel & Davidsson 2011).  

 

Generaliserbarheten för denna studie säkerställs genom att se till att resultatet kan 

användas av andra leverantörer och inte enbart de som blev intervjuade. Andra utöver 

leverantörerna ska dessutom kunna ha användning för studien. Enligt Bryman (2006) är 

det upp till läsarna att avgöra studiens generaliserbarhet och inte forskaren av studien.  

2.9 Presentationsmetod 

Studien som är av en kvalitativ inriktad undersökning presenteras därför resultatet i 

textform för att underlätta förståelsen för läsaren. I teorin har figurer använts för att 

kunna förtydliggöra kring det som har skrivits i litteraturen och att läsaren ska kunna få 

en klarare uppfattning. En sammanfattning av svaren från intervjuerna har fastställts i 

empiridelen för att ge en bättre överblick till läsaren och intervjufrågorna är tillgängliga 

som en bilaga. Resultatet har först besvarat studiens delfrågor som i sin tur har varit till 

hjälp för att öka förståelsen och som har besvarat huvudforskningsfrågan. 

Huvudforskningsfrågan presenteras i slutsatser tillsammans med en tabell för att ge en 

bättre överblick över härledningen från för- och nackdelar till tentativa faktorer.  

2.10 Sammanfattning av metod 

Studien har en förståelseinriktad kunskapskaraktär för att skapa förståelse för ämnena 

cloud computing och traditional computing. Förståelsekunskapen kommer att hjälpa 

leverantörer att förstå vilka faktorer leveranssätten bär med sig och kan använda det som 

ett informationsunderlag. (Kap. 2.1) Den här studien tillämpar sig av en kvalitativ 

metodansats eftersom syftet är att förstå och tolka människors erfarenheter och hur de 

uppfattar fenomenen cloud computing och traditional computing. (Kap. 2.4) Det 

vetenskapliga perspektivet för denna studie förankras i det hermeneutiska perspektivet. 

Förståelse är nödvändig för denna studie i den mening att leverantörer ska förstå varför 

de ska välja ett visst leveranssätt och ha kunskap och förståelse för cloud computing och 

traditional computing. Dessutom är det nödvändigt att informationsunderlaget kan förstås 

av leverantörer. (Kap. 2.2) Studien omfattar abduktion som ansats eftersom studien har 

använt sig av teori som grund för analysen och samtidigt använt sig av empirin för att 

utifrån den existerande teorin skapat och utvecklat en ny teori. (Kap. 2.3) 

 

Studien som har ett kvalitativt perspektiv har använt sig av tekniken icke slumpmässiga 

urval. Informanterna valdes ut genom ett icke slumpmässigt urval där syftesdrivet urval 

var i fokus. (Kap. 2.5) Studien är förankrad i kvalitativ forskning och har därför 

genomförts med hjälp av datainsamlingsmetoden kvalitativa intervjuer. Semistrukturerad 

intervju har varit lämplig för denna studie för att de svar som eftersträvas har erhållits 

som då forskaren har kunnat försäkra sig om att studiens syfte har blivit uppfylld.  (Kap. 
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2.6) För att genomföra och samla in den empiriska informationen har författaren använts 

sig av semistrukturerade intervjuer med fem informanter, varav tre arbetar med att 

leverera tjänster via cloud computing och två arbetar med att leverera tjänster på ett 

traditionellt sätt, det vill säga via traditional conmputing. Datainsamlingen för den 

teoretiska referensramen genomförde författaren med hjälp av litteraturstudier inom 

studiens problemområde. (Kap. 2.7) Studien som är av en kvalitativ art och har 

hermeneutiken som förhållningssätt har det därför varit lämpligt att applicera textanalys 

som en metodansats. (Kap. 2.8) För att utvärdera forskningen har studien använt sig utav 

kriterierna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det för att få en bild över hur 

kvaliteten och trovärdigheten förhåller sig till denna studie. (Kap. 2.9) Resultatet som 

studien har erhållit har presenterats i en textform. (Kap. 2.10) 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel förklaras de begrepp som förekommer i studien som kan underlätta för 

läsaren. Kapitlet presenterar dessutom den valda teorin som har betydelse för studiens 

forskningsfrågor. En beskrivning av cloud computing och traditional computing görs för 

att ge läsaren förståelse för vad de innebär och som slutligen är till stöd för analys- och 

diskussionskapitlet.  

3.1 Begreppsspecificering 

Här presenteras de begrepp som karaktäriserar studien och som kan öka förståelsen för 

läsaren. Vid de fall som begrepp saknar en definition har författaren av denna studie själv 

definierat de begrepp på ett lämpligt sätt i förhållande till studiens referensram.  

 

Forskaren av studien har valt att använda sig av de engelska begreppen cloud computing 

och traditional computing för att behålla helt den innebörd som de har, av den orsaken att 

vid översättning kan ”tappa något på vägen”.  

 

Applikation  

Begreppet är en kortare form av applikationsprogram. En applikation är utformat för att 

utföra vissa funktioner direkt för användare eller andra program. (Rose 2007) 

 

Arkitektur 

Den övergripande konstruktionen eller strukturen av ett datorsystem, inklusive hårdvara 

och programvara som krävs för att köra det, särskilt den inre strukturen av 

mikroprocessorn. (The Collins English Dictionary 2011) 

 

Cloud computing 

Det är när program, datalagring och processorkraft kan nås via Internet från någon form 

av datorenhet. (Barnatt 2010) 

 

Computing När människor använder sig av datorer. En kortare benämning är 

datoranvändning.  

 

Datacenter 

Centren är organiserade i rader av ställningar där varje ställ innehåller enheter som har 

tillgång till servrar, strömbrytare, datalagring och brandväggar samt specialiserade 

utrustningar. (Kant 2009) 

 

Drift 

Drift innebär att någon tjänst ska sättas igång eller håller på att köras. (Ayto 2005) 

 

Infrastruktur 

Består utav vissa komponenter såsom hårdvara, mjukvara och databas. Det är 

infrastrukturen som stöder informationshanteringen och gör det möjligt att köra program 

och lagra data. Infrastrukturen är grunden för informationssystemen. (Babcock 2010) 
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Integration 

Integration innebär i allmänhet att kombinera produkter från flera leverantörer för att 

producera ett fungerande system. (McGraw-Hill 2009) 

 

Internet 

Det är ett globalt nätverk som är till för att alla användare ska kunna nås världen över. 

Det är ett nätverk av nätverk. (Babcock 2010) 

 

Molnet 

Molnet representerar Internet som gör att det underlättar leveransen av online-resurser så 

som programvara, processorkraft och datalagring. (Barnatt 2010) 

 

Outsourcing 

Ett företag som lägger ut delar av sin verksamhet hos en underleverantör och tillåter dem 

att utföra vissa funktioner. (NE 2012) 

 

Plattform 

Det är en datormiljö som gör det möjligt att utveckla och köra kompatibla applikationer.  

(Barnatt 2010) 

 

Server 

Det är när nätverk, datorprogram eller enheter behandlar förfrågningar från en klient. 

(Encyclopedia Britannica Online 2012) 
 

Traditional computing 
Det innebär att mjukvaraprogram, hårdvara, operativsystem och servrar finns lokalt i 

företaget utan att det nås av en leverantör via Internet.  

3.2 Traditional computing 

Underrubrikerna till detta kapitel har en betydande roll och genom att beskriva om 

systemutvecklingsfaserna kan därför molntjänstens utvecklingsfaser jämföras mot 

traditionell systemutveckling. Det leder till att studien kan besvara delforskningsfrågan 

vad som skiljer fenomenen åt. Att beskriva om affärssystem behövs för att ge en inblick 

på vad det finns för typer av system när det gäller traditional computing och bidrar även 

med för- och nackdelar. 

 

Traditional computing handlar om att företagen själva äger och driver sina applikationer 

på deras egen infrastruktur (Molnar & Schechter 2010). Utvecklingen av IT och datorer 

började när den första företagsdatorn blev installerad år 1954 i USA. Företag har använt 

och förvaltat IT över ett halvt sekel. (Hedman & Kalling 2002) Mjukvara är den 

huvudsakliga komponenten för att en dator ska få de instruktioner för att fungera och det 

hittas i mjukvaran (Hedman & Kalling 2002). Programmen kontrollerar handlingarna och 

ger den data som datorn behöver för att få de processer, såsom att starta datorn eller 

kunna kommunicera med anda datorer att fungera (Beattie 2012).  
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Det finns två typer av program och den ena är operativsystem och den andra 

applikationsprogram. Operativsystemen är de system som kör datorn medan 

applikationsprogrammen är de som slutanvändarna använder. (Hedman & Kalling 2002) 

Datorer kan delas in i två huvudsakliga kategorier; persondatorer och servrar. 

Persondatorer används för individuella användare medan servrar används för flera 

användare eller datorer. (Oguis 2011) En servers uppgift är att tillhandahålla en eller flera 

tjänster till en mängd andra datorer över ett nätverk. Tjänster kan till exempel vara en 

databasserver eller skrivarserver. (Hedman & Kalling 2002) 

 

Figur 3.1 visar en modell över hur traditional computing fungerar och exempel på vad de 

har för egenskaper som används. Bilden förklarar att det finns en lokal mjukvara som är 

installerad och att data lagras på en datorenhet. I de flesta organisationer finns det 

applikationer som datoranvändare har tillgång till och de har även tillgång till datalagring 

och processorkraft från företagets datacenter. All data lagras lokalt hos företaget. E-post, 

webbsidor och fildelning är de vanligaste användningsområden på Internet för traditional 

computing användare. (Barnatt 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leverantörens roll i traditional computing innebär att de erbjuder tjänster som till 

exempel servrar, hårddiskutrymmen, operativsystem och applikationer. Leverantören 

installerar detta lokalt hos kunden utifrån organisationens behov. Dessa tjänster delas inte 

med andra användare utan de själva äger allt därför kan det också bli extra dyrt då företag 

själva ansvarar för bland annat underhåll och uppgradering av hårdvara. (Oguis 2011)  

 

Traditional computing innefattar att företag gör stora investeringar i deras datorplattform. 

Denna plattforms uppgift är att se till att IT-infrastrukturen blir standardiserad, att data 

centraliseras på en säker plats samt att den säkerställer att behöriga användare har tillgång 

till applikationer. (Beattie 2012) Traditional computing är därför beroende av att 

användarna fysiskt installerar hårdvara och mjukvara samt att inköp sker av 

operativsystem och årliga licensförnyelser. (Beattie 2012) Figur 3.2 demonstrerar några 

Figur 3.1 Modell över traditional computing. (Källa: Barnatt 2010) 
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exempel på olika för- och nackdelar som kan uppstå för ett företag som använder tjänster 

inom traditional computing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.2 Exempel på för- och nackdelar för företag som använder sig av tjänster inom traditional 

computing. 

Organisationer som använder sig av traditional computing måste se till att data inte kan 

säkerhetskopieras eller förloras, därför finns behovet att regelbundet ha 

informationskontroller, göra backups och sårbarhetstester. Dessa system måste 

kontinuerligt uppdateras för att säkerställa att data är säker. Ofta kan oväntade kostnader 

dyka upp på grund av att reparationer måste göras och programuppdateringar. (Beattie 

2012) 

 

Traditional computing anses inte vara billigt men dock är det synnerligen robust och 

säkert. Att användarna har 100 % ansvar innebär bland annat att konstanta 

uppgraderingar, backups och att säkerställa att virusskydd finns och allt detta ska göras 

dagligen. (Beattie 2012) Hedman och Kalling (2002) menar att traditionella företag har 

varit tvungna att ändra sitt tankesätt och anpassa sig till de Internetbaserade företagen.  

3.2.1 Affärssystem 

Affärssystem är IT-applikationens kärna i nästan alla affärsmodeller. Idag benämns 

affärssystem dessutom för ERP-system som är ett verksamhetsövergripande 

informationssystem. Den huvudsakliga uppgiften är att stödja organisationens 

affärsmodeller och att effektivisera processerna. (Hedman och Kalling 2002) 

Affärssystem förändras ständigt och ERP-system har sina rötter i materialplanering 

system och redovisningssystem. Utvecklingen har skett drastiskt sedan början av 1990-

talet och nu finns det system som hanterar försäljningar och leveranskedjan. (Hedman 

och Kalling 2002)    

 

Implementeringen av affärssystem brukar beskrivas som ”kanske världens största 

experiment inom verksamhetsförändringar” och för många organisationer lyder det ”det 

största förändringsprojektet gällande kostnader och tid som de har åtagit sig i deras 

historia”. (Hedman & Kalling 2002) Att implementera ett ERP-system är komplext då 

det krävs att varje system har blivit konfigurerade och integrerade. Applikationerna i 

systemet kan användas separat men det är då de huvudsakliga fördelarna försvinner. Att 
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helt fullt ut följa de metoder som affärssystemen kräver för att få systemets fulla 

potential. (Hedman & Kalling 2002)  

 

Det finns idag ett antal marknadssystem som syftar både till kunden och leverantören av 

affärsmodellen. De vanligaste marknadssystemen är Customer Relationship Management 

(CRM) och Supply Chain Management (SCM). CRM systemen används främst för att 

stödja interaktionen med kunder och att analysera kunddata. SCM innebär att systemet 

kan kontrollera flödet av varor och material från start till slut. (Hedman & Kalling 2002) 
 

När en verksamhet ska införa ett affärssystem bör de vara beredda på att det är en stor 

investering som både kan ta lång tid och ge oväntade kostnader. I värsta fall blir inte 

systemet det som verksamheten beställde. (Olve & Samuelsson 2008) Processen att ändra 

eller införa ett nytt affärssystem i en verksamhet är komplext och det är svårt att planera. 

Många organisationer anser att problemet ligger i att systemet är föråldrat. Problemen 

ligger oftast vad som sker utanför systemet. (Olve & Samuelsson 2008) Det som både 

leverantören och kunden måste förstå är att affärssystemet ska anpassas till företagets 

affärsmodell och processer. Företagets verksamhet ska inte anpassa sig till 

affärssystemet. (Olve & Samuelsson 2008) 

3.2.2 Systemutveckling 

Systemutveckling är en kreativ process där slutprodukten är ett system som ska användas 

av en eller flera personer. Systemutveckling är en lång process som innebär att utveckla 

ett informationssystem och sätta det i drift. (Lind & Lönn 2007) Hoffer, George och 

Valacich (2002) beskriver att systemutvecklingens livscykel består mestadels av en 

projektidentifiering och urvalsfas, projektstart och planeringsfas, analysfas, designfas och 

genomförandefas samt en underhållningsfas.   

 

Inledningsvis handlar det om att identifiera och prioritera kraven för att sedan besluta om 

projektet ska starta eller inte. När projektet har startat sätts planeringen igång. 

Leverantörerna lägger främst den största vikten på analys och designfasen så att systemet 

uppfyller kundens krav. (Hoffer, George & Valacich 2002)  

3.3 Cloud computing 

Cloud computing diskuteras överallt trots det råder stora oenigheter kring ämnet. Om tio 

specialister inom området fick frågan vad cloud computing innebär skulle tio olika svar 

ges (Velte, A., Velte, T. & Elsenpeter 2010). Cloud computing kan därför påstås vara ett 

oklart begrepp då det inte finns en allmän accepterad definition och att det finns för 

många försök att definiera begreppet (Williams 2010). Specialister inom området är 

överens om att termen cloud computing innefattar att programvaror, datalagring och 

processorkraft finns tillgängligt över Internet (Ziembicki & Fazio 2011). Om en 

definition på cloud görs har den inte en likadan betydelse som begreppet cloud 

computing menar Knorr och Gruman (2009).  

 

Cloud computing präglas utav en del egenskaper och de mest väsentligaste egenskaperna 

är skalbarhet, elasticitet, bred nätverksåtkomst och betala-per-användning. (Sosinsky 

2011) Det som präglar cloud computing mest är att den har en betala-per-användning 
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modell. Det innebär att användaren betalar löpande för de tjänster som de använder vid 

behov. Fördelen med det är att kunden reducerar applikationer som de inte använder och 

att de undviker de risker som istället läggs på leverantören. (Sosinsky 2011) 

 

Nedanstående bild visar en modell på den nya trenden, cloud computing. Det finns inte 

längre ett datacenter lokalt i företaget som det finns i traditional computing. 

Mjukvaruprogrammen och data installeras inte eller lagras på användarens datorenhet. 

Utan de program som tillhör företaget eller andra källor, datalagring och fjärrstyrd 

processorkraft kan istället nås genom molnet. (Barnatt 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.3 Cloud computing modell. (Källa: Barnatt 2010) 

3.3.1 Servicemodell inom cloud computing  

Det finns tre sätt att tillämpa tjänster inom cloud computing och tjänsterna delas in i olika 

klasser beroende på abstraktionsnivån i service modellen, dessa tjänster är Infrastructure 

as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) och Software as a Service (SaaS). 

Service modellen brukar ibland kallas för arkitekturlager för att tjänsternas modell 

uppfattas som olika skikt i en arkitektur. Tjänster av ett högre skikt kan bestå utav tjänster 

som befinner sig i det nedre skiktet. Varje skikt har en specifik roll men att skikten är 

integrerade med varandra därför benämns det som en integrerad arkitektur. (Marks & 

Lozano 2010) 

 

Nedanstående bild (figur 3.4) beskriver tydligt hur dessa tre skikt är sammankopplade. 

När användare till exempel hyr SaaS tjänster blir de helt bekymmersfria därför att 

leverantören har ansvaret för bland annat hårdvaran, operativsystemen, uppdateringar och 

driftsättningen, säkerheten samt mjukvaran. Med andra ord har leverantören all kontroll 

över allt och användaren har ingen kontroll. (Singh 2011) PaaS är den plattform som 

applikationen utvecklas, blir testad och distribueras. Det innebär att hela SaaS livscykeln 

(se kapitel 3.3.5) kan köras genom PaaS.  

 

Denna typ av tjänst ger allt vad en utvecklare kan behöva för att utveckla en applikation. 

Utvecklarna kan ha tillgång till utvecklingsmiljön genom att ladda ner den och använda 

det lokalt och i leverantörens infrastruktur eller så kan de ha åtkomst till det genom en 

webbläsare. Leverantören har i denna tjänst kontroll över hårdvaran och plattformen 

medan användaren har kontroll över bland annat mjukvaran. IaaS handlar om den 

grundläggande delen där hårdvara, lagring och nätverkskomponenter som exempelvis 

brandvägg återfinns. (Singh 2011)  
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Figur 3.4 Service modeller. (Källa: Buyya, Broberg och Goscinski 2011) 

SaaS var en av de första tjänster som implementerades in i molnet där leverantören är 

värd för affärsapplikationer och levererar de som tjänster via Internet. I det tidiga stadiet 

av hosting utav SaaS tjänster utfördes med hjälp av Application service provider (ASP). 

(Hurwitz, Bloor, & Kaufman 2009) ASP handlar om att ge tillgång till olika applikationer 

med hjälp av bland annat meddelanden och portaler, där stöd ges åt hela infrastrukturen 

som i sin tur kan stödja programmet (Mason 2001)  

 

Om programvaran inte är ansluten till Internet kommer kunden inte kunna ha tillgång till 

den. (Barnatt 2009) När kunder hyr applikationer via Internet behövs varken 

underhållning eller support av applikationen ske till skillnad om kunden hade haft 

applikationen installerat lokalt i företaget (Velte, A., Velte, T. & Elsenpeter 2010) 

 

Tjänster genom SaaS blir vinstinriktade då applikationerna är tillgängliga via Internet. 

Det gör det möjligt för kunderna att använda applikationen när och var som helst 

eftersom de blir hanterade på ett och samma ställe, det vill säga via molnet. (Velte, A., 

Velte, T. & Elsenpeter 2010) SaaS handlar även om att kunden betalar för varje gång den 

använder tjänsten (Sonawane 2011). Leverantören tillförser ständigt uppgraderingar till 

kunden och dessa har också kunden direkt tillgång till. (Sonawane 2011)  

 

Det finns ett antal begränsningar som gör att SaaS inte godkänns och i vissa fall inte kan 

användas. (Sonawane 2011) Figur 3.5 visar exempel på vad som kan hindra införandet av 

SaaS tjänster. 

 
 
 

  
 

 

 

Figur 3.5 Exempel på vilka problem som kan hindra användare att hyra SaaS tjänster. 

Datasäkerheten är ett stort problem för många potentiella kunder då de blir oroliga 

eftersom deras data kommer att lagras på leverantörens servrar. Fördröjning är ett annat 

problem som uppstår därför att applikationen inte längre finns hos användaren. Det 
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innebär att SaaS tjänster inte är lämpliga för sådana användare som kräver att 

responstiden är en bråkdel av en sekund, detta medför alltså fördröjningar i miljön. 

(Sonawane 2011) Den flertals användare arkitekturen gör att leverantören får svårt att 

anpassa applikationer till större företag, på grund av att vissa inte tillåter att det finns flera 

användare samtidigt (Velte, A., Velte, T. & Elsenpeter 2010).  

 

När data är i stor volym eller känslig kan integrationen bli dyr och i värsta fall även 

riskabelt att göra. Ibland kan åtkomstkontroll och behörigheter krävas från vissa 

applikationer och det brukar lösas med att ge vissa administrativa rättigheter till de 

kunder som har behovet. Att implementera det är dock svårare då säkerhetshoten kan öka 

ytterligare för applikationerna. Fördelen däremot är att administrationens tid och kostnad 

minskar om genomföranden lyckas. (Sonawane 2011)  

3.3.2 Distributionsmodell inom cloud computing  

Det finns flera olika sätt att distribuera tjänster till molnet och det kan exempelvis göras 

via publika, privata eller hybrida moln. Varje enskild modell har funktioner som är 

sammankopplade till varandra. (Barnatt 2009) Figur 3.6 visar hur dessa tre moln är 

sammankopplade med varandra där ett hybrid moln är en blandning av ett publikt och ett 

privat moln. Deras roll är viktig för att underhålla och upprätthålla driften i cloud 

computing (Barnatt 2009).  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.6 Modell över relationen mellan distributionsmolnen. (Källa: Barnatt 2010) 

Publika moln innebär att en extern oberoende enhet tillhandahåller tjänster (Marks & 

Lozano 2010). Ett publikt moln är en dataserver där leverantören säljer dataresurser till 

de som är villiga att betala för dem (Babcock 2010). Infrastrukturen i privata moln anses 

vara den säkraste formen av cloud computing och det innebär att kunden hyr en del av 

leverantörens datacenter via molnet. Det menas att hårdvaran i det privata molnet 

separeras så mycket som möjligt från andra kunder där tjänster aldrig delas med andra 

användare. (Barnatt 2010) Meningen med privata moln är att organisationer själva ska ha 

kontrollen över deras infrastruktur. (McDonald 2010) Ett tredje sätt att leverera tjänster är 

via de hybrida molnen. Dessa moln är en kombination av publika och privata moln. När 

kunder använder sig av hybrida moln innebär det att de hyr en fysisk server och tillägger 

virtuella instanser från ett moln. De virtuella servrarna kan läggas till eller tas bort när 

som helst och anses vara dynamiskt skalbart. (Barnatt 2010)  

3.3.3 Integration  

Integration handlar om att knyta an olika system till varandra. Innan integration till 

molnet skedde knöts de lokala systemen tillsammans. Övergången till molnet är det 

motsatta, nu kopplas lokala applikationer till molnet och därefter måste molnets 

applikationer integrera med varandra. Det gör att integrationen till molnet är komplexare. 
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(Williams 2010) Ibland krävs det att vissa applikationer har någon form av lokal 

integration eftersom att flytta ut allt till molnet är osannolikt. Vissa applikationer lämnar 

aldrig företaget på grund av regler och allmänna säkerhetsfrågor. (Buyya, Broberg och 

Goscinski 2011) Om problem finns med integration av lokala system är sannolikheten att 

problem med integration i molnet också finns. (Buyya, Broberg och Goscinski 2011) 

3.3.4 Leverantörskrav  

För att kunder ska välja att flytta sin verksamhet till molnet finns det ett antal 

förväntningar som ska vara till fördel för dem uppfyllas. De förväntningar som kunden 

har på leverantören är till exempel anpassning till kundens behov och minimal 

ägandekostnad. (Mathew & Nair 2010) Andra förväntningar är att integrationen med 

företagets funktioner ska kunna göras på ett enkelt sätt och det ska vara lätt att använda 

där de får minimal utbildning, service samt att supporten ska vara effektivt. Skalbarheten 

är en viktig egenskap och det ska vara flexibelt vid användningen. Poängen med detta för 

kunden är att de istället ska kunna fokusera på deras kärnkompetens då de lämnar över 

deras bekymmer med applikationer till leverantören så att de tar hand om det istället. 

(Mathew & Nair 2010) 

  

Leverantörens fokus bör ligga på att möta kundernas förväntningar där de ska uppfylla 

vissa krav som till exempel att kartlägga de funktionella kraven, dessa kommer att vara 

de första tjänsterna som fokuserar på kundens affärsperspektiv. Minimal kundanpassning 

är ett annat krav, dessutom ska det finnas leveransbestämmelser för Internet, enkelt att 

kunna ha tillgång till olika användningsalternativ och implementeringstiden ska vara 

minimal samt att det ska förekomma flexibla prenumerationsalternativ. (Mathew & Nair 

2010) Ett annat krav är att intäktsgenereringen ska ske via abonnemangsavgifter som 

exempelvis per månad, per användare eller betala per användning (Hugos & Hulitzky 

2011). För att kunna reducera den totala ägandekostnaden för kunden görs det genom att 

ett stort antal användare kan hyra flera funktioner med mera. Leverantören ska dessutom 

tillhandahålla adekvata alternativ såsom support, uppgraderingar och säkerhetskopiering. 

(Mathew & Nair 2010)  

3.3.5 Molntjänstens livscykel  

För att framställningen av molntjänster ska inledas behöver alla resurser och tillgångar 

vara komponerade med varandra och det är i form av bland annat hårdvara, mjukvara och 

engagemang från utvecklarna till ledningen samt kostnader. Genom att använda sig av 

molntjänstens livscykel kommer tjänsten att resultera i en acceptabel och säljbar tjänst. 

(Buyya, Broberg och Goscinski 2011)  

 

Den första fasen handlar om att planera och besluta om de har tillräcklig med resurser för 

att genomföra projektet. Andra fasen innebär att designa tjänsten så att den möter 

kundens behov och krav. Övergångsfasen är då leverantören utvecklar, installerar, 

validerar och testar tjänsten utifrån de tidigare faserna. Det för att säkerställa att tjänsten 

kan distribueras. Den fjärde fasen är drift den innebär att kontinuerligt hitta en balans 

mellan optimering av kostnader och kvaliteten på tjänsten samt har ansvaret för att 

komponenter effektivt fungerar för att stödja tjänster. Sista fasen innebär att iterativt 
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förbättra tjänsten och se till att tjänsten löpande möter kundens behov. (Buyya, Broberg 

och Goscinski 2011) 

 

Alla utvecklingsprojekt har återkommande kostnader. Sådana kostnader kan vara 

årsavgifter, internetavgifter, kundanpassning och infrastrukturskostnader, dessa är några 

kostnader som leverantören kommer att beröras utav. Det som i de flesta fall ingår i en 

tjänsteavgift är bland annat underhåll, support, utbildning och uppgraderingar, lagring 

samt databasadministration. (Mathew & Nair 2010) Figur 3.8 visar hur kostnaderna är 

fördelade på olika faser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.7 Modell över kostnader för SaaS leverantörer. (Källa: Mathew & Nair 2010) 

Siffrorna ovan visar de ungerfärliga kostnaderna för ett typiskt företag eftersom det inte 

går att redogöra de exakta siffrorna. Det för att utgifter varierar från fall till fall och att 

kundens krav skiljer sig åt. Uppgifterna i figur 3.8 ger en ungerfärlig uppfattning i hur 

kostnaderna kan vara fördelade. (Mathew & Nair 2010) 

3.4 Faktorer  

Det finns ett antal faktorer som leverantörer bör uppmärksamma innan de startar en ny 

verksamhet, eller byter från en befintlig verksamhet till en annan. Varje verksamhet bör 

definiera och studera vilka kunder de har, det vill säga vilken marknad dem är inriktade 

på. (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong 2007) Det är viktigt att förstå vad efterfrågan 

är bland kunder och att det stämmer överens med leverantörens erbjudanden. 

Leverantören själv behöver förstå sina tjänster och hur de kan passa in på marknaden 

samt i bästa fall hur leverantören kan skapa ett behov av sina tjänster. Det är även 

lämpligt att veta hur försäljningen kommer vara, vilka priser och kostnaden för den 

specifika tjänsten. (Hedman & Kalling 2002) 

 

En annan faktor som en leverantör bör förhålla sig till är vilka konkurrenter det finns på 

marknaden menar Røvik (2001). Leverantören måste förstå konkurrensen och det görs 

genom att identifiera potentiella konkurrenter. Konkurrenter kan vara andra leverantörer 

som erbjuder liknande tjänster. Det är viktigt att leverantören förstår hur konkurrenter 

påverkar verksamheten. (Hedman & Kalling 2002) Ibland kan andra intressenter på 

marknaden sätta gränser för vad du som leverantör kan göra och det är viktigt enligt 

Hedman & Kalling (2002) att ta reda på vilka begränsningar det finns.  

 

Leverantören behöver kunna förutspå om de kommer vara lönsamma eller inte. Ett bra 

sätt är bland annat att identifiera vilka investeringar som behöver göras. En leverantör 
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kan ställa frågor till sig själv såsom vad de har för kompetens, vilka fysiska och 

immateriella resurser som finns samt hur mycket de behöver utvecklas. (Hedman & 

Kalling 2002) 

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Kapitel 3.2 förklarar att traditional computing handlar om att mjukvara installeras och 

data lagras på en datorenhet lokalt inom företagets lokaler. Datoranvändare har tillgång 

till datalagring och processorkraft från företagets datacenter. Leverantörens roll i 

traditional computing innebär att de erbjuder tjänster som till exempel servrar, 

hårddiskutrymmen, operativsystem och applikationer. Leverantören installerar detta 

lokalt hos kunden utifrån organisationens behov. Traditional computing leverantörer är 

beroende av att användarna fysiskt installerar hårdvara och mjukvara samt att inköp sker 

av operativsystem och årliga licensförnyelser. Behovet finns att göra regelbundna 

informationskontroller, backups och sårbarhetstester. Systemen måste kontinuerligt 

uppdateras för att säkerställa att data är säker.  

 

Kapitel 3.3 förklarar att cloud computing handlar om att programvaror, datalagring och 

processorkraft finns tillgängligt över Internet och att det inte längre finns ett datacenter 

lokalt i företaget. Cloud computing präglas utav en del egenskaper och de mest 

väsentligaste egenskaperna är skalbarhet, elasticitet, bred nätverksåtkomst och betala-per-

användning.  

 

Kapitel 3.3.1 beskriver att det finns tre sätt att tillämpa tjänster inom cloud computing 

och dessa är Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) och Software 

as a Service (SaaS). Dessa tre tjänster brukar benämnas för servicemodellen.  

 

Kapitel 3.3.2 förklarar att det finns flera olika sätt att distribuera tjänster till molnet och 

det kan exempelvis göras via publika, privata eller hybrida moln. Varje enskild modell 

har funktioner som är sammankopplade till varandra. Deras roll är viktig för att 

underhålla och upprätthålla driften i cloud computing.  

 

Kapitel 3.3.3 förklarar att integration handlar om att knyta an olika system till varandra. 

Innan integration till molnet skedde knöts de lokala systemen tillsammans. Övergången 

till molnet är det motsatta, nu kopplas lokala applikationer till molnet och därefter måste 

molnets applikationer integrera med varandra. 

 

Kapitel 3.3.4 förklarar att de förväntningar som kunden har på leverantören är till 

exempel anpassning till kundens behov och minimal ägandekostnad. Integrationen med 

företagets funktioner ska kunna göras på ett enkelt sätt och det ska vara lätt att använda 

där de får minimal utbildning, service samt att support ska vara effektivt. Skalbarheten är 

en viktig egenskap och det ska vara flexibelt vid användningen.  

 

Kapitel 3.3.5 förklarar att molntjänstens livscykel är kortare än vad den traditionella 

livscykeln är. Molntjänstens livscykel innefattar fem faser där första fasen innebär 

planering och slutligen leder till den sista fasen om att iterativt förbättra tjänsten. Det som 
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i de flesta fall ingår i en tjänsteavgift är bland annat underhåll, support, utbildning och 

uppgraderingar, lagring samt databasadministration.  

 

I kapitel 3.4 beskrivs olika faktorer som en leverantör bör uppmärksamma innan de 

startar en ny verksamhet, eller byter från en befintlig verksamhet till en annan. 

Leverantören behöver analysera och identifiera marknaden, konkurrenter samt vad de 

behöver investera i för att vara lönsamma.  
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4 Empiri 
I empirikapitlet presenteras resultaten från intervjuerna. En kort bakgrund av 

intervjupersonerna beskrivs och därefter redogörs en sammanfattning med hjälp av de 

svar som blev transkriberade från intervjuerna. Kapitlet är dessutom underlag för 

analyskapitlet.  

4.1 Tillvägagångssätt 

Studien har genomfört två intervjuer med leverantörer inom traditional computing och tre 

leverantörer inom cloud computing. (se avsnittt 2.6) 

 

Strukturen för detta kapitel är att en kort bakgrund redogörs för att få en förståelse av 

informanterna som blev intervjuade. Sammanfattningens struktur är baserad utifrån 

respektive intervjuperson för att få en bättre överblick och helhet över vad den enskilde 

personen berättade. Informanternas svar presenteras och är dessutom uppdelade utifrån 

delfrågorna. Delfrågorna har delats in i tre rubriker för att få ett bättre perspektiv över vad 

som yttrades under intervjuerna utifrån respektive informant. Empirikapitlets struktur 

ligger till grund i hur analyskapitlet har blivit strukturerad, det för att kunna skapa en 

helhet som är en del utav analysmetoden (se avsnitt 2.8). 

4.2 Presentation av intervjupersonerna 

(Cloud computing) Intervjuperson 1 arbetar som affärsutvecklare och ansvarar för att 

driva fram cloud både internt och externt i Sverige. Intervjuperson 1 har varit verksam på 

företaget i sju år och bakgrunden är en civilingenjörexamen med en inriktning på IT samt 

en civilekonomexamen med inriktning på organisation och management. Innan det 

företag som Intervjuperson 1 är verksam inom nu bedrev intervjupersonen ett 

konsultföretag. Företaget är Sveriges största IT-tjänsteföretag där de dels har egna cloud 

tjänster men de agerar även som förmedlare där de hjälper kunder att köpa andras 

tjänster. Företaget arbetar med väldigt många samarbetspartners, där de i lika stor 

utsträckning levererar andras tjänster lika mycket som de gör med sina egna tjänster.  

 

(Cloud computing) Intervjuperson 2 arbetar som systemarkitekt och ansvarar för 

programmeringen samt tar rollen att titta övergripande för hur ett system ska se ut det vill 

säga vilka delar den ska bestå av, hur de ska sitta ihop, vad varje del ska ansvara för och 

hur de ska samverka med varandra. Sammanfattningsvis ansvarar intervjuperson 2 för att 

förstå helheten. Intervjuperson 2 bedriver sitt eget företag, men han jobbar för ett annat 

företag där de är ett konsultbolag som hyr ut personal till andra företag samt att de åtar 

sig uppdrag. Intervjuperson 2 har jobbat som konsult i 12 år och innan dess jobbade 

intervjuperson 2 som webbdesigner.  

 

(Cloud computing) Intervjuperson 3 har idag flera olika roller och en roll är 

kontinuerliga driftleveranser med andra hosting och drift av system. Den andra rollen är 

dels en ekonomicontroller och den tredje rollen är tjänsteansvarig som ansvarar för 

kapacitetstjänster som är säljbara tjänster ute på marknaden. De bygger upp tjänster utav 

tekniska tjänster som i sin tur bygger upp olika komponenter i form av facilities, 

kommunikation och servrar och andra som behöver finnas för att kunna bygga de 
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paketerade tjänster som ska säljas. Intervjuperson 3 har jobbat i branschen som konsult 

sedan 1985-87 och 1989 startade intervjuperson 3 ett eget företag. Intervjuperson 3 gick 

på ett tekniskt gymnasium i Borås samt på Högskolan i Borås på en linje som då hette 

Näringslivsinriktad databehandling.  

 

(Traditional computing) Intervjuperson 4 arbetar som tjänsteansvarig och det innebär 

ansvar för de tjänster som är relaterade till drift och framförallt till större system. Det 

inkluderar både servrar, applikationer och kommunikationstjänster som de paketerar och 

levererar till kund. Intervjuperson 4 började jobba i branschen 1981 och har sedan dess 

jobbat med drift och ansvarat själv för drift på företag. Intervjuperson 4 gick på en 

teleteknisk inriktning på gymnasiet och började sedan jobba som servicetekniker. 

Därefter började jobba på ett bensinbolag där intervjuperson 4 jobbade med drift och IT 

samt utveckling av olika lösningar och driften av centrala system.  

 

(Traditional computing) Intervjuperson 5 arbetar som VD på ett 

systemutvecklingsbolag. Bolaget har 60 anställda och är indelade i sju olika team. Varje 

team har olika inriktningar där de samlar sig i olika kompetensgrupper. Teamen har totalt 

ansvar för sin egen personal samt för sitt resultat. Intervjuperson 5 har jobbat i branschen 

i 27 år och är en ekonom i bakgrunden.   

4.3 Intervjuperson 1 

4.3.1 Begreppet cloud computing 

Intervjuperson 1 berättar att cloud computing har en föregångare som kallades 

Application service provider (ASP) och därför finns det ingen specifik gräns på hur länge 

de har levererat tjänster. De har däremot levererat tjänster via molnet med föregångaren 

till cloud tjänster sedan början av 2000-talet. Intervjuperson 1 beskriver även att kunders 

efterfrågan på de nyttor som en molntjänst innebär ökar och att det är fler och fler som 

börjar använda sig av molntjänster. Det är inte ofta kunden efterfrågar molntjänster utan 

det är något som leverantören erbjuder eftersom det är den bästa lösningen just för dem. 

Om kunden ifrågasätter att betala licenspengar och stora starta-upp kostnader och att 

projekt glider iväg och tar upp mycket tid och pengar, det är där molntjänster kommer in. 

Det för att molntjänst är ett sätt att uppfylla de behov eller det som kunden efterfrågar 

men även för att det kan göras på ett effektivare tillvägagångssätt. Citat Intervjuperson 1: 

”IT-branschen genomgår en utveckling och når en större mognad och att köpa cloud-

tjänster och att leverera cloud-tjänster är en del i det […]” 

 

 Intervjuperson 1 arbetar med att sälja sina egna samt deras partners tjänster. Det finns 

infrastruktur som tjänst, plattform som en tjänst och applikation som tjänst. Företaget 

säljer infrastrukturtjänster men de har ingen egen mellan nivå det vill säga plattformen 

utan är återförsäljare, de säljer däremot egna tjänster som är kopplade till andras 

plattformar. De vill påverka kunden med att testa och utveckla i molnet. Företaget är även 

återförsäljare till applikationstjänster men de har utvecklat egna applikationer men de är 

fortfarande på ASP nivån och inte 100 % i molnet. Intervjuperson 1 skildrar att allt styr 

mot att kunder betalar efter hur många användare kunden har eller efter vilken kapacitet 

de använder snarare än att de betalar en stor klumpsumma av licenskostnader. Citat 
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intervjuperson 1: ”driftsättningen skiljer sig på det sättet att vi inte åker ut och 

installerar någonting på kundens 3000 datorer utan de får tillgång till det via nätet.” 

Intervjuperson 1 menar även att livsfasen blir kortare samt att uppgradera kundernas 

tjänster eller system blir lättare. Det är sällan leverantörer levererar 100 % molntjänster 

utan att det fortfarande är i utvecklingsfasen och idag är det en blandning av lite moln 

tjänster, en del är ASP och vissa är fortfarande på det traditionella leveranssättet. 

Intervjuperson 1 menar även på att driftsättningen kan variera beroende på vad det är för 

typ av tjänst, om det är en infrastruktur eller en mjukvara tjänst. 

4.3.2 Fördelar med cloud computing 

Intervjuperson 1 talar om att leverera tjänster via molnet innebär både fördelar och 

nackdelar för ett sådant företag eftersom de tjänar pengar på de konsultinsatser de gör. 

Det kan minska av den orsaken att det går mycket snabbare att implementera ett nytt 

system idag. Citat intervjuperson 1: ”Uppsidan kan vara att eftersom det går snabbare 

och enklare att implementera ett system […]” Fast det som en leverantör förlorar på vid 

att leverera tjänster via molnet är att det blir kortare implementationstider och mindre 

konsultinsatser men å andra sidan får leverantörer tillbaka det genom att det är flera som 

väljer att köpa system samt tjänster. En annan fördel är att det blir lättare att erbjuda 

kunden en ”prova på” tid, där leverantören inte behöver sätta upp och konfigurera system 

utan kunden kan helt enkelt prova på tjänsterna och sedan bestämma om de vill ha det 

eller inte. Att kunna använda sig av molntjänsterna själva internt och för eget IT-stöd är 

en annan fördel. Det ger snabbare tillgång till nya tjänster och leverantören själva kan få 

ner kostnaden då tjänsterna generellt är billigare att köpa.  

 

Intervjuperson 1 beskriver att leverera molntjänster är ganska komplext därför att, Citat 

intervjuperson 1: ” teoretiskt sätt kan ju du leverera varifrån på jorden som helst kan du 

ju leverera en molntjänst till någon kund som sitter varsomhelst på jorden.” Det innebär 

att en leverantör kan applicera nya marknader men indirekt innebär det också en ökad 

konkurrens med andra marknader, det blir en slags globalisering. Det börjar dessutom bli 

en konvergens mellan tre olika typer av leverantörer. Till exempel systemintegratörer, 

mjukvara leverantörer och operatörer där de går in på varandra när det gäller 

molntjänster. Förut har det varit tre olika marknader men nu börjar det att smälta till en 

enda spelplan, det börjar därför bli en konvergens.  

 

Intervjuperson 1 anser att det både kan vara en utmaning och en möjlighet. Möjligheten 

är nya kunder och marknader samtidigt som konkurrensen ökar. I ett större perspektiv har 

molntjänsten en fördel såsom att det blir lättare på sikt att koppla ihop en tjänst med 

andra tjänster som är tillgängliga över nätet. Det frambringar bättre möjligheter att skapa 

nya tjänster som uppfyller kundens behov. Undersökningar har visat att ett 

systemutvecklingsprojekt tar lång tid och där slutanvändarna hade ett visst krav dag ett 

och under tiden har behoven förändrats, eftersom projektet tog för lång tid. Det går 

däremot snabbare att komma igång med en molntjänst och att den uppfyller kundernas 

behov bättre. Kunder har fått frågan vidare om de tycker att molntjänster eller 

traditionellt utvecklade tjänster är bäst? Kunder har då svarat att molntjänster är bäst 

eftersom de uppfyller deras behov på ett bättre sätt och det anser Intervjuperson 1 är ett 

resultat av det. 
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4.3.3 Nackdelar med cloud computing 

Intervjuperson 1 berättar att kunder minskar och det leder till att de får en förlorad 

inkomst. Säkerhetsaspekten är en anledning till varför kunder minskar. Kunder är oroliga 

för att deras data ska försvinna och vet inte då vad som händer. Andra nackdelar som 

systemleverantör är att konkurrensen ökar mer än vad det har varit förut och att priserna 

på IT-tjänsterna går ner. Det finns inte lika mycket processer som förut och därför betalar 

inte kunderna lika mycket. Intervjuperson 1 anser att de risker som finns med att jobba 

med molntjänster är att lönerna går upp och att priset på IT-tjänster går ner detta medför 

att möjligheten att bli lönsam minskar. Dessutom finns de tekniska risker så som att 

leverantören måste ha 99.99 % tillgänglighet för att kunderna ska kunna vara uppkopplad 

och använda molntjänsterna. En annan risk är att det kan ske driftstörningar såsom att 

strömmen eller att nätverket kan gå ner. Intervjuperson 1 anser att kundens krav påverkar 

eftersom allt handlar om molnet och det ses som en leveransform eller ett 

leveransalternativ. Beroende på vad kunden har för behov ser molnleverantören till att ge 

det bästa alternativet till kunderna. Kunderna funderar ofta om vilka IT-tjänster de ska 

producera själva och vilka de ska köpa externt. Kunden har då bestämt att de vill 

outsourca sin drift och molnet introducerar en tredje modell nämligen att kunna hyra sin 

IT. Kunden betalar då efter hur mycket de använder tjänsten. 

 

Intervjuperson 1 menar på att alla företag behöver se över sin mix av att producera själva, 

köpa och hyra för att molnet inte ersätter allting. Oftast är det större företag som behöver 

se över denna mix och det är detta som leverantören hjälper kunder att fatta rätt beslut. 

Citat intervjuperson 1: ”Det är ju ett drömläge för oss att komma in i sådan situation med 

våra kunder.” Leverantör av molntjänster jobbar mer mot verksamhetssidan hos deras 

kunder medan leverantörer av traditionella tjänster jobbar mer mot IT-sidan hos 

kunderna. Förr var det oftast IT-sidans budget som gick åt att köpa in IT-tjänster men 

eftersom verksamhetssidan blir allt mer involverad tar företag pengar från verksamhetens 

budget. Även om priser går ner generellt kommer det samtidigt in mer pengar därför att 

även verksamheten köper in molntjänster.  

 

Intervjuperson 1 tillägger dessutom att framtiden för leverantörer är att vara en 

mellanhand för kunder och företag som utvecklar tjänster. Tröskeln för speed tjänster 

sänks när kunder köper det som en molntjänst och även för att det är verksamhetssidan 

som går in och köper molntjänster. Det leder till att exempelvis IT-chefer kommer att 

sitta i en utmanande sits som visar att de har 17 olika molntjänster från 17 olika 

leverantörer med 17 olika avtal och möjligtvis har fem supporter deskar. Det är ingen ren 

cloud computing leverantör som hjälper kunder med detta, utan det är rollen som 

mellanhanden tar för att hjälpa kunden att ta fram en IT-strategi eller en roadmap för hur 

kunderna på det bästa sätt mixar tjänster. Mellanhands leverantörer hjälper då IT-chefen 

att sy ihop alla molntjänster och ser till att de funkar tillsammans samt att vara ett stöd 

såsom att erbjuda en service desk. Intervjuperson 1 tror att nya begrepp som moln 

integration, moln orchestration eller moln brokering kommer att vara i fokus i framtiden, 

inte bara rena molnleverantörer utan mellanhanden som ser till att tjänster från olika håll 
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kan samverka med varandra. Citat intervjuperson 1: ”Där kommer det att hända 

spännande saker framöver.” 

4.4 Intervjuperson 2 

4.4.1 Begreppet cloud computing 

Intervjuperson 2 är ganska nya på marknaden och har endast levererat tjänster via molnet 

sedan något år tillbaka men de funderar över att erbjuda ännu mer tjänster. De levererar 

bland annat en tjänst för kunder som har en pension som kan ta reda på olika uppgifter 

som till exempel hur mycket de har i innehav och vilka anställningar de har haft. 

Intervjuperson 2 menar att de såg ett antal nyckelfördelar att leverera tjänster via molnet 

och därför började de med det. Intervjuperson 2 arbetar på det sättet att de utvecklar och 

förvaltar systemen och där de vill drifta det på en molnplattform. Citat Intervjuperson 2: 

”vi har till uppdrag för vår kund att utveckla och förvalta, har vi också fått till uppdrag 

att försöka flytta till en molntjänst.”  

 

Intervjuperson 2 anser att det är driftsättningen som skiljer cloud computing från 

traditional computing. Kunder får inte tillgång till vare sig virtuell eller fysisk maskin 

eller en server som befinner sig någonstans utan kunden får ett paketerat system. Citat 

intervjuperson 2: ”paketet innehåller allt som din applikation består av, med alla 

webbsidor, allting som hela ditt system behöver göra för att fungera och för att kunna 

göra sin grej […]” Installationen blir automatiserad utifrån hur molnuppsättningen ser ut 

på molnplattformen och laddar sedan upp applikationen på den webbsidan som 

plattformen har. Molnplattformen ser även till att installera de allokerade resurserna på 

plattformen, servrar och nätverksinfrastrukturen samt på det som applikationen behöver 

för att den ska kunna fungera. Det sker mer på automatik än vad det är om driftsättningen 

sker manuellt och det tar lång tid. Driftsättningen för molntjänster är automatiserade och 

det sker en gång sen styr molnplattformen över det varenda gång.  

4.4.2 Fördelar med cloud computing 

Intervjuperson 2 anser att en stor fördel är att införsäljningsvägen blir enklare eftersom 

argumenten är mycket starkare. Ett argument är att leverantören kan säga till potentiella 

kunder att: Citat Intervjuperson 2: ”allt du behöver är en webbläsare, hårdvara och så 

sätter vi upp en miljö åt dig hos oss, och du behöver inte tänka på att installera några 

servrar, du behöver inte tänka på något utan vi tar hand om allt.” Leverantörens 

supportjobb minskar och det kan ses som en annan fördel för leverantören. Det innebär 

att det ofta blir fel när mjukvara blir installerad i egen miljö och då måste leverantören 

vara involverad tills de kan bevisa att det inte var fel på mjukvaran, dessa problem 

minskas då det hanteras genom molnet. Logistiken kring uppdateringar är bättre eftersom 

en leverantör kan se till att alla deras kunder får de nyaste versionerna samtidigt. Om 

kunder hade haft det på sina egna servrar kan leverantören inte tvinga dem att uppdatera 

och det leder till att leverantören tvingas ha olika parallella versioner som de måste stödja 

då kunder uppdaterar i olika takter. 
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4.4.3 Nackdelar med cloud computing 

Intervjuperson 2 berättar om att en nackdel för leverantörer är att kunder upplever ofta en 

osäkerhet att inte ha systemet lokalt i företaget. Osäkerheten handlar om att kunder inte 

vet vart deras data befinner sig någonstans och vilka som har tillgång till det. Citat 

intervjuperson 2: ”Det är ju inte en nackdel i sig med molntjänst utan att det är en 

omognad på marknaden […]” Det är ofta en inbillad osäkerhet med tanke på att det är 

lika osäkert att ha det på egna servrar och i egen IT-miljö, fast det vill kunder helst inte 

känna sig vid med.  Citat intervjuperson 2: ”[…] man är säkerligen inte lika bra på att 

göra en säker IT-miljö som en stor molnleverantör är.” Tillgängligheten kan aldrig bli 

lika bra i egen IT-miljö men kunderna upplever en större trygghet om de själva äger det. 

En annan nackdel är att det finns regulatoriska aspekter där vissa branscher har lagar och 

förordningar på hur data får hanteras. Molntjänst är ett relativt nytt begrepp och det kan 

försvåra för vissa branscher att få ett juridiskt och regulatorisk godkännande att lagra data 

utanför landets gränser eller till och med utanför företagets gränser. Ibland kan avtal göra 

det svårt mellan en molnleverantör och en kund där data inte får lämnas ut till en 

tredjepart. Dessa problem stöter molnleverantörer ofta på och kan vara svåra att lösa. En 

annan nackdel är att kunder blir beroende av nätverksanslutning när de köper tjänster via 

molnet och det måste molnleverantören se till att anslutning ständigt finns. Dessa 

problem börjar dock bli mindre och mindre eftersom nätverksanslutning blir allt mer 

tillförlitligt.  

 

Intervjuperson 2 hävdar dessutom att försäljningsargumenten blir sämre eftersom det 

fortfarande finns problem. Andra nackdelar är att leverantören tar större ansvar eftersom 

de ska ansvara helt för deras kunders IT-miljö. Utöver detta har Intervjuperson 2 svårt att 

se nackdelar utan tycker att molntjänst i sin helhet bara innehåller fördelar. Tekniker kan 

däremot vara frustrerade på grund av de juridiska och politiska åsikterna och lagar som 

medverkar till tekniska nackdelar och sätter käppar i hjulet, som egentligen hade kunnat 

vara tekniskt perfekt. 

 

Intervjuperson 2 betraktar de risker att leverantör av en molntjänst innebär i sin natur som 

begrepp att det finns många kunder. Dessutom att de delar på samma resurser som finns i 

leverantörens miljö. Om någonting skulle gå fel blir impakten större. Om ett system säljs 

via en traditionell drift och det blir hårdvara haveri då är problemet isolerat för bara en 

kund. Citat intervjuperson 2: ”Men som molnleverantör och du får ett hårdvara haveri då 

plötsligt alla mina kunder bli påverkade av det och det är en mardröms situation.” En 

annan risk som dyker upp är att rent datasäkerhetsmässigt och juridiskt kan bli anklagad 

eftersom leverantören har tillgång till data som de vanligtvis inte har tillgång till. 

Leverantören ansvarar för servrarna och säkerheten och detta gör att möjligheten ökar att 

bli anklagad om kundens känsliga data går förlorad. Citat intervjuperson 2: ”ju större 

ansvar du har desto mer känsliga blir du för anklagelser.” Intervjuperson 2 anser att 

kundens krav är det som styr i alla branscher och för alla tjänster. 
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4.5 Intervjuperson 3 

4.5.1 Begreppet cloud computing 

Intervjuperson 3 berättar att de internt brukar säga att de har levererat molnbaserade 

tjänster innan molnet uppfanns. Sedan de fick internetanslutning har det funnits behov 

hos kunder att kunna nå affärssystem via internet. De har levererat tjänster via nätet sedan 

97-98 men att då levererade de tjänster via föregångaren ASP som inte var en fullvärdig 

molntjänst men att det var embryon för dagens molnbaserade tjänster. Intervjuperson 3 

menar att de blev tvungna till att börja leverera tjänster via molnet på grund av kundens 

behov förändras men även att vissa lösningar inte kan byggas med traditionella 

programvaror lösningar. Detta hade i så fall skapa många isolerade öar istället för att sätta 

upp en gemensam tjänst.  Intervjuperson 3 menar att de levererade tjänster på det sättet 

som deras kunder efterfrågade. Företaget som startades 1964 var en 

servicebyråverksamhet och hade stordatorbaserat och idag använder de fortfarande sig av 

stordatorbaserat som de från början har tagit stor nytta av, men det fungerar inte likadant 

som det gjorde förr som idag. Citat Intervjuperson 3: ”att ha en central administration 

och att administrerar saker och ting är väldigt effektivt […]” 

 

 Intervjuperson 3 arbetar med en blandning utav de nya moderna tjänsterna men även att 

de försöker bygga upp så att de har ett gemensamt sätt att administrera leveransen, 

oavsett om det är en fullvärdig molntjänst eller delar av det som byggs upp utav samma 

infrastruktur. De arbetar med de så kallade ”fyrställiga” förkortningarna såsom 

Infrastructure as a Service och Software as a Service. Den sistnämnda har en stor 

omfattning och det finns en stor överlapp mellan dessa. Molnet innebär att det finns en 

infrastruktur som även följer med, Citat Intervjuperson 3: ”du kan princip sätta en tjänst 

i ett publikt moln och resten i ett privat moln men ändå få en samverkan, att allt hänger 

ihop med integrationen.” Intervjuperson 3 beskriver att först behövs det någon form av 

avtal på den tjänsten som berörs och det är för de komplexare systemen. Enkla tjänster 

kan kunden köpa via nätet och sedan börja använda applikationen, så fungerar det inte för 

de tjänster som är mer komplexa. Det krävs mer verksamhetsförståelse både från 

leverantören och kunden samt förstå arbetssättet i applikationen. Om det finns fler avtal 

med tjänster behöver det finnas kopplingar med andra system. Citat Intervjuperson 3: 

”Dem här behöver ju även nås av den här tjänsten så att det finns rätt mycket olika 

integrationer […]”  

4.5.2 Fördelar med cloud computing 

Intervjuperson 3 anser att det medför många fördelar bland annat att de får kortare 

ledtider gentemot kund. Det finns större möjligheter för leverantören att ge självservice 

till kunderna inom ramen av lösningen. Det är även viktigt att se till att vara tillhands för 

kundernas mindre behov på en gång. Det är lättare för leverantören i den löpande 

leveransen redan vid uppstart ta reda på vad kunden vill ha för arbetssätt så att 

integrationen sätts upp på rätt sätt. På grund av att leveransen sker via molnet blir det 

tidsbesparande för leverantören. Intervjuperson 3 menar att som leverantör av 

molntjänster tillgodoser de kundernas behov snabbare än via traditionella tjänster. För om 

kunden behöver genomföra en snabb förändring inom en kort framtid i sin verksamhet är 

det också möjligt då det finns molntjänster. Normalt sett hade kunden beställt det i den 
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interna IT-avdelningen men det hade tagit flera månader innan slutkunden hade kunnat 

utnyttja tjänsten eller systemet men då kan det ha varit försent. Citat Intervjuperson 3: 

”Tillfälliga behov tillgodoser man på ett väldigt bra sätt.” Genom korta ledtider kan 

leverantören sätta upp och ta ner tjänster och det skapar ett mer flexibelt sätt att arbeta på. 

Det är dessutom lättare för kunder att köpa en tjänst för en tid, testa och prova på med en 

tillfällig kampanj. Sammanfattningsvis är det lättare för leverantören att erbjuda tjänster 

för de snabba behoven och det för en förmånligare kostnad. 

 

 Intervjuperson 3 anser däremot att det kanske är lättare att nå kunder som har mindre och 

snabba behov men att det är en skillnad om det är system som ska samverka med det 

systemet som kunden har lokalt hos sig. För det kräver mer eftertänksamhet för att 

integrationen ska fungera. Vidare så läggs det nog ingen större vikt vidare om det är 

producerat på det ena eller det andra sättet. Citat Intervjuperson 3: ”Det viktiga är att du 

tillgodoser kundens behov i tid.” Leverantören blir även mer effektiv genom att 

molntjänster oftast är standardiserade på sådant sätt att en del ger utrymme för att kunna 

utveckla en ny del då skapas det tydligare tjänster. Det är viktigt att försöka tillgodose 

standardbehov hos kunderna. Det gör att outputen blir nöjdare kunder eftersom 

leverantören snabbt kan göra de anpassningar som de önskar som leder till att det blir en 

bättre ekonomi för leverantören. 

 

Intervjuperson 3 tillägger att förutom de fördelar som nämnts tidigare ger det en bättre 

möjlighet till standardisering till den bakomliggande infrastrukturen som byggs upp. Det 

för att kunna producera mer på samma plattform än vad leverantören hade kunnat göra på 

ett traditionellt sätt, det vill säga kundspecifika lösningar. Citat Intervjuperson 3: ”Det 

finns gemensamma bakomliggande resurser man kan utnyttja på ett effektivare sätt, […]” 

och det i sin tur leder till en bättre ekonomi för leverantören. Det är också ett utav skälen 

varför prisbilden på en molntjänst är lägre än på en motsvarande dedikerad tjänst för en 

kund. En annan fördel är att det är ”time to market”, molnleverantörer kan tillgodose 

kunder som har hastiga behov på ett snabbt och enkelt sätt. 

4.5.3 Nackdelar med cloud computing 

Intervjuperson 3 anser att det behövs mer förståelse och kunskap bland molnleverantörer. 

Det finns för många molnleverantörer som inte vet hur molnen faktiskt ser ut och vad det 

är för säkerhet dem har byggt in. Leverantörer måste veta vad det är för moln som de 

sätter upp tjänsten i, vem som driver den, vad det är för data som läggs ut och vilka krav 

det finns på informationssäkerheten. Dessa bedömningar är något som alltid ska göras 

och dem kan vara väldigt svåra att göra. Intervjuperson 3 menar även att juridiken är 

något som leverantörer behöver ta hänsyn till på grund av att det alltid finns avtal mellan 

de olika tjänsterna. Dessutom behöver både leverantören och kunden förstå vilka rätter 

leverantören förbehåller i det avseende av kundens data och återlämnandet av data. 

Hänsyn behöver tas i avseende vart data får lagras då det finns olika policys inom företag 

där vissa företag kan ha svårt att gå utanför till exempel den svenska gränsen.  

 

Konkurrensen menar Intervjuperson 3 blir på ett sätt större men i vissa fall blir den inte 

det. Det för att det finns många oseriösa molnleverantörer och det påverkar inte dem på 

det sättet att de förlorar kunder men om de väl hittar andra leverantörer som är seriösa 
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fast billigare så kan de vara ett hot för dem. Citat Intervjuperson 3: ”Det är en hårdare 

konkurrens men det gäller också att, kunderna får klart för sig att de måste jämföra 

äpplen och äpplen och päron och päron, för det är inte lätt […]” Intervjuperson 3 menar 

att det är viktigt för leverantören att skapa förtroende till kunden så att kunden kan känna 

tillit till den som levererar tjänsten och veta vem som levererar och vart de lägger sitt 

data. Förtroendet kan vara svårt att skapa och därför är det en risk för de leverantörer som 

levererar molntjänster. Citat intervjuperson 3: ”För det företaget som säljer molntjänster 

kanske inte finns kvar imorgon och vad händer då med mitt data […]” Intervjuperson 3 

menar på att sälja molntjänster kan anses ha ett större vakuum än att sälja traditionella 

tjänster. Intervjuperson 3 finner att ju komplexare miljön är som du ska leverera till och 

desto känsligare data måste kundens kravställning vara väldigt tydlig, för att leveransen 

ska fungera. Citat Intervjuperson 3: ”[…] kundens krav påverkar väldigt mycket.” 

Kunder blir inte fria från ansvaret och kan säga att leverantören ska ansvara för allt men 

däremot är leverantören ansvarig till sina kunder för de tjänster som de själva levererar. 

4.6 Intervjuperson 4 

4.6.1 Begreppet traditional computing 

Intervjuperson 4 menar att de levererar drift både till kunder som väljer att placera sina 

servrar hos dem och till kunder som inte har någon drift utan har köpt eller hyrt en drift. 

Vissa kunder köper bara en applikation som de arbetar i och inte har någon drift utan den 

hanteras hos leverantören. Citat Intervjuperson 4: ”[…] kunden äger servrar tills kunden 

egentligen bara köper en applikation och då kan man nästan säga att det är en form av 

en molntjänst, långt innan molntjänst var ett begrepp.” Intervjuperson 4 har leverat 

tjänster lokalt till kund sedan 1964. 

 

 Intervjuperson 4 menar att när de ska ta fram en ny IT-tjänst börjar de med att designa en 

tjänst utifrån ett antal kriterier. Sedan kommer det en del processer som ska göras och den 

första är att definiera tjänsten, teknisktuppbyggnad, den ska prissättas och skapa 

prismodeller samt producera material. När alla dessa steg är uppfyllda är tjänsten säljbar 

och det kallas att driftsätta en tjänst. När en kund däremot berättar att de vill köpa en 

tjänst då får en leverantör en offert det vill säga en förfrågan. Därefter sker det ett avtal 

mellan kund och leverantör i någon form. Leverantören ser sedan till att leverera det och 

det genomförs ofta i form av ett projekt. Leverantörens uppgift är att sitta tillsammans 

med kunden för att kommer överens om en tidsplan och hur allt ska gå till. Leverantören 

måste även ta hänsyn till förhållandet mellan servrar och integrationen som redan pågår. 

Att testa och godkänna är en viktig del i processen för att få klartecken att leverera 

tjänsten. När det är levererat är de löpande driftmöten som gäller där leverantören 

rapporterar hur läget ser ut och liknande. Citat Intervjuperson 4: ”[…] då är man inne i 

ett leveransläge.” 

4.6.2 Fördelar med traditional computing 

Intervjuperson 4 anser att kunder ofta har kunskap men inga resurser. När en kund har en 

egen IT-avdelning finns det ungefär två eller tre personer och när de går på semester, vid 

sjukdom eller för mycket uppgifter har kunden inte tillräckligt med resurser och därför är 

det fördel för dem att välja att ha drift hos någon leverantör. Traditional computing 
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leverantören får den fördelen att kunder inte har resurser, därför vinner leverantören på 

det eftersom kunden väljer att köpa deras tjänster istället. Intervjuperson 4 anser att 

leverantörer når mer kunder om de levererar standardtjänster fast via molnet. Däremot 

finns de kunder som har stora affärssystem och de kan inte hur som helst flytta hela sitt 

system ut i molnet. Om kunder gör det flera gånger kostar det enorma summa pengar.  

Intervjuperson 4 beskriver att kunder som söker enkla standardlösningar är en molntjänst 

ett bra alternativ för att de är mer rörliga. En annan fördel är att leverantören kommer 

närmare kunden än vad leverantören gör i en molnleverans. Enligt Intervjuperson 4 är 

den traditionella modellen mer kund och leverantörsnära. En fördel är då leverantören 

kan få kunden att veta vem de tecknar avtal med. Leverantörens tjänster är mer 

standardiserade och det är det som är deras styrka. Det är inte något som större 

leverantörer gör utan de producerar mera och kan då ha en bra prisbild men kunden får 

bara det som de betalar för och ingenting mer. 

 

Intervjuperson 4 menar kundens krav blir en leverantör - kund relation som blir väldigt 

stark och det är till leverantörens fördel att sköta den och leva upp till det som 

leverantören har åtagit sig. Leverantören försöker efter att ha fått in kunders önskemål 

utan att göra allt för många förändringar och varianter. Det kan uppstå svåra situationer 

där de inte kan leverera tjänsterna till ett bra pris och tillgodose det som kunden önskar. 

Citat Intervjuperson 4: ”Där har alltid kunden möjlighet att påverka vår leverans.” Det 

innebär att kunden kan påverka leverantörens leverans med tankar och idéer och det är 

möjligt för att de har en nära kundrelation och försöker då vidareutveckla samt att det 

pågår hela tiden. Det är många kunder som väljer det traditionella leveranssättet på grund 

av den nära relationen som leverantören och kunden har. Kunden bryr sig egentligen inte 

riktigt hur leveransen ser ut mer än att det ska vara kostnadseffektivt och att systemet ska 

fungera 

4.6.3 Nackdelar med traditional computing 

Intervjuperson 4 talar om att en nackdel är att leverantören blir beroende av sin kund. 

Beroendet kan skapa misstro till leverantören för ibland kan det ske att leverantören inte 

orkar leverera eller göra sitt jobb och det hade skapat massviss med bekymmer för 

kunden. Leverantören har kunden på en krok kan det sägas i den bemärkelsen att det inte 

är lika lätt att byta leverantör i traditional computing. Leverantören har avtal med kunden 

och det gör att det inte är lätt för kunden att backa ur. Ofta är det prispress i olika avtal 

eftersom det finns alltid andra leverantörer som gör likadant jobb fast för ett billigare 

pris. Citat Intervjuperson 4: ”Nackdelen är ju då att vi får ju verkligen möta kunden, vi 

måste leverera, vi döljer ju oss inte.”   

 

Intervjuperson 4 menar att de risker som finns är bland annat att marknaden pratar 

oerhört mycket om molntjänster och när traditionell leverans kommer på tal känner 

människor att det är gammalmodigt. Citat Intervjuperson 4: ”[…] nackdelen är att det är 

tryck på molntjänster, och man ser att det här är på något sätt förlegat […]” En annan 

risk är att traditionella tjänster generellt har en högre prisbild. Konkurrensen är ganska 

stor för det finns stora aktörer på marknaden inom cloud computing och inget kan nästan 

mäta sig med dem. En annan risk är att under många upphandlingar är det kunder som 

vill ha traditionell outsourcing. Det gör att om leverantörer outsourcar sina traditionella 
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tjänster kommer det att öka konkurrensen ännu mer på grund av att då konkurrerar de 

med andra länder och det blir även priskrig på dessa tjänster. Beroende på vilken 

inriktning och vilka tjänster som en leverantör väljer kommer det dessutom att vara en 

risk. Det för att vissa mindre och standardlösningar kommer att finnas i molnet och om 

leverantören säljer sådana tjänster kommer de ha det svårare att klara sig i framtiden.  

 

Intervjuperson 4 anser att standardapplikationer kommer leverantören inte leverera som 

en traditionell tjänst utan de kommer vara i molnet. Det som är viktigt för en traditional 

computing leverantör är att få deras tjänsteleverans att vara attraktiv. Den ska vara mer 

företagsanpassad där de mer figursågar för att anpassa den till varje kunds behov. Det 

finns idag stora leverantörer som levererar traditionell modell men är mer fabriksmässiga, 

leverantörerna lever då mer på sin mängd kunder. En risk är att om en molntjänst blir 

skräddarsydd då kommer det att vara jobbigt för en traditionell leverantör.  

 

Intervjuperson 4 anser att framtiden kommer att vara en kombination av molntjänster och 

traditionella tjänster där lösningar kommer vara en blandning av privata moln och publika 

moln. Gränsen mellan leveransmodellerna kommer inte att synas. Traditional computing 

kommer inte att försvinna eftersom de fokuserar mer på kundens verksamhetssida och 

inte lika mycket på IT-sidan. 

4.7 Intervjuperson 5 

4.7.1 Begreppet traditional computing 

Intervjuperson 5 berättar att de arbetar med att det finns ett antal personer som övervakar 

utrustningen för att se till att den fungerar som den ska. Beroende på vilka kunder de har 

påverkas deras organisation om hur kunden ställer sina krav på leveranssättet. Det 

handlar om att leverantören övervakar och åtgärdar de fel som har uppstått. Fel kan vara 

bland annat brandväggar, internetuppkopplingar som inte fungerar och att kunden har 

ändrat utrustningen. Leverantören åtgärdar då dessa fel men de gör det från deras företag 

och det kallas för inhouse.  

 

Intervjuperson 5 berättar att deras kunder har mycket av deras egen utrustning hos sig 

själva. Det gör att leverantören har en egen service desk där kunden kan ringa in för att få 

hjälp. För övrigt ska konsulterna åka ut till kunder för att hjälpa dem och det innebär att 

många av fallen blir resekostnaderna omfattande. Intervjuperson 5 menar att det talar mer 

för att tjänster ska ske via nätet eller uppkopplingar. Citat Intervjuperson 5: ”Men 

fortfarande är det en stor andel av arbetet som sker ihop med kunden.” Intervjuperson 5 

har leverat tjänster lokalt till kund när bolaget startades det var då samtidigt som 

intervjupersonen 5 började i branschen det vill säga år 1985 och att under resans gång har 

företaget ändrat namn flertals gånger.  

 

Intervjuperson 5 beskriver att initialt av driftsättningen får leverantören en förfrågan från 

kunden. Oftast är det en säljare som är ute hos kunden som får den första kontakten och 

det är då kunden beskriver vilka behov och önskemål de har på ett system. Leverantören 

kommer då bestämma om de klarar av att uppfylla behoven. Leverantören behöver få 

veta hur exakt det ska fungera och kunden kan få välja att köpa den som en egen 
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driftmiljö där de har utrustningen lokalt. Det innebär samtidigt både plus och minus 

aspekter, där kunden själv kan ha full kontroll men att de måste själva inskaffa resurser 

som sköter allt.  

 

Ett alternativ är också för kunden att de köper hela paketet av leverantören där kunden 

äger utrustningen och att den står på plats men att de köper resurser av leverantören som 

är ute en till två gånger i veckan och kombinerar den med en service desk. Eller så kan 

kunden placera sin utrustning hos leverantören i så kallade kylrum och delar det med 

andra kunder. I det kylrummet står kundens utrustning säkert, den är skalskyddad, 

brandsäker och inbrottssäker. Om kunden väljer att bygga denna miljö själv kostar det 

enorma pengar och oftast tycker kunden att det är för dyrt och därför får leverantören 

ansvara för servrarna. Citat Intervjuperson 5: ”Alla dem här delarna måste analyseras 

och lösas innan man bestämmer vilken lösning kunden ska ha.” Efteråt går leverantören 

in djupare på hur lösningen ska se ut och då startas även ett projekt. Det är viktigt att se 

till vilka aktiviteter som ska vara med och hur lång tid det kommer att ta.  

4.7.2 Fördelar med traditional computing 

Intervjuperson 5 menar att en fördel är att det är viktigt med att ha lokalkontor för att 

kunna vara nära kunden på grund av supporten och kundutvecklingen. Den förstås bäst i 

den lokala marknaden och att den lokala kunskapen är viktig för att kunden ska få ut mest 

hjälp av leverantörer. En fördel är att som leverantör har sin egen juridiska enhet där de 

är ett bolag som kan fatta egna beslut och inte är i någon koncern där beslut tas högre 

upp. Som en traditional computing leverantör finns det tillgång till en bred kompetens 

och kan utnyttja det för att ta fram vilken specialkompetens som helst. Citat 

Intervjuperson 5: ”[…] vi har möjligheten att leverera helheten till kunden då.” Att 

leverera helheten är viktigt för de kunder som inte riktigt vet vad de behöver och har inte 

de resurser och beslutsunderlag som krävs. En annan fördel är att det är en omognad 

marknad att ha sina IT-tjänster via nätet och kunder väljer oftast att ha det lokalt hos 

leverantören eller sig själva istället.  

 

Det traditionella leveranssättet ser fortfarande likadan ut idag oavsett om tjänsterna finns 

i kundens miljö eller i leverantörens driftmiljö, det viktiga är att lösningen är unik. Alla 

kunder ser olika ut och har olika behov och det gör att traditional computing är ett bra 

alternativ för sådana kunder som behöver mer specifika lösningar. Teorin menar att det 

viktiga är att affärssystemet blir anpassad till företaget och dess affärsmodell och 

processer (kapitel 3.2). Det är rimligt eftersom alla verksamheter är olika och har sitt 

egna sätt att arbeta på. Ju mer unik ett företag är avseende processer desto bättre lämpar 

det sig med tjänster via traditional computing. Därför att leverantörerna fokuserar på att 

skräddarsy systemen till företagen. Fördelen i traditional computing är dessutom att 

leverantören har bättre kännedom om kunderna då de har haft flera års arbete tillsammans 

och vet deras verksamhet, det för att kunna erbjuda bättre rådgivning. Nyttan för kunden 

är att leverantören befinner sig närmare kunden och kan skapa bättre kontakt. Det blir 

större ansvarstagande om leverantören har det lokalt och det kan försvåras med en nära 

relation. Det viktiga i traditional computing är den personliga bilden där leverantörer gör 

affärer med personer och inte mellan företag. Enligt teorin är det dessutom viktigt att 

leverantören ser till att systemen är tillräckligt anpassade så att kunden kan få ut de nyttor 
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som medföljer systemen (kapitel 3.2). Det är viktigt att kunden följer de metoder som 

systemen har för att få ut systemets fulla potential (kapitel 3.2).  

 

Intervjuperson 5 menar att det är känslan att kunna träffas och arbeta tillsammans som 

gör det bättre. Intervjuperson 5 anser att en fördel är att det är mycket trevligare, för att 

leverantören jobbar bland annat mer med seminarier och frukostmöten för att kunna 

sprida och hjälpa kunder att utvecklas. Leverantören bjuder in kunden på olika aktiviteter 

och kärnan i det är det personliga mötet. Citat Intervjuperson 5: ”Det är roligare att 

jobba med någon som man känner […]” Argumentet att vara en traditional computing 

leverantör är att de värdesätter det personliga mötet och att de har kunskap om vad 

kunden egentligen gör.  

4.7.3 Nackdelar med traditional computing 

Intervjuperson 5 tycker att en nackdel är att det är svårt eftersom att leverera molntjänster 

eller affärssystem kommer att vara mer tillgängligt och därför kommer det att vara svårt 

för de leverantörer som levererar traditionella tjänster. Kunden har likadana system men 

att köpa den via molnet är mycket smidigare och mer kostnadseffektivt. Det kommer att 

leda till att en leverantör av traditionella tjänster kommer successivt anpassa sig till den 

leveransmodellen. Kundens specifika verksamhet måste ändå tas hänsyn till för allt är 

inte från början integrerat på ett bra sätt. En svår uppgift är att se till att kunden får en 

kostnadseffektiv leverans för i det stycket anser Intervjuperson 5 att de inte kan tävla 

med. Enligt teorin är det komplext att implementera ett nytt system och svårt att planera 

eftersom varje system måste bli konfigurerad och integrerad (kapitel 3.2). Att 

implementera ett system är en stor investering som kan ta lång tid och ge oväntade 

kostnader (kapitel 3.2).  

 

Intervjuperson 5 anser att en risk är att det kan bli för små enheter där de kan ta på sig för 

stora åtaganden. Leverantören vill gärna göra systemet som kunden önskar men att 

resurserna begränsar en och med för lite resurser får de dessutom för lite kompetens för 

att klara av det. Teorin beskriver att ofta blir inte det nya systemet som kunden beställde 

eftersom projektet tog för lång tid eller budgeten blev överskriden (kapitel 3.2). Ett 

problem som Intervjuperson 5 tycker är att ”vara kostnadseffektiva mot kunden, det blir 

mycket resor och annat som tillkommer som kunden inte har räknat med.” Konkurrensen 

har under åren ökat, men antalet aktörer som finns på marknaden har dock minskat men 

de leverantörer som finns har ett bra produktutbud.  

 

Intervjuperson 5 menar att kunden kan mycket mer idag och det påverkar hur 

leverantören väljer att utveckla och leverera sina tjänster för att kunden vet vad den vill. 

Intervjuperson 5 menar att det är på grund av kundens krav och efterfrågan som gjort att 

de som är traditionell leverantör även levererar molntjänster. Det för att vissa tjänster är 

mer lämpade att använda sig som en molntjänst. Citat Intervjuperson 5: ”Något som har 

under lång tid varit som en molntjänst som antingen vi eller någon annan tillhandahåller 

då, många gånger har inte kunder uppfattat att det är det som händer.” Intervjuperson 5 

tycker att det säkerligen kommer att finnas mer utav molntjänster men att de inte är 

kopplade till affärssystemen utan att det är de system som traditional computing 

leverantörer ansvarar för att ta fram. 



 

- 47 - 

4.8 Sammanfattning av empirisk undersökning 

Den empiriska undersökningen har klargjort leverantörsperspektiven inom cloud 

computing och traditional computing. Sammanfattningen av intervjuerna delades in 

utifrån de delfrågor som studien har. Varje fråga som ställdes under intervjun har blivit 

indelad i en rubrik för att få en bättre överblick. Rubrikerna som återfinns i detta kapitel 

är begrepp, fördelar och nackdelar med de båda ämnena. Strukturen har skapat en 

tydlighet över vad som har sagts av respektive intervjuperson. Empirikapitlet presenterar 

hur intervjupersonerna ser på cloud computing och traditional computing och hur de 

upplever vilka för- och nackdelar som finns. Med hjälp av dessa två perspektiv 

tillsammans med den teoretiska undersökningen blir det möjligt att genomföra en analys 

och besvara huvudfrågan.  
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5 Analys och resultat 
I analyskapitlet presenteras den analys som har gjorts utifrån den teoretiska 

referensramen och den empiriska undersökningen. Analysen har genomförts med hjälp 

av den valda analysmetoden.  

5.1 Tillvägagångssätt  

Studien valde att ha likadan struktur på analyskapitlet som empirikapitlet. Rubrikerna 

som finns förgående kapitel återfinns även här. Skillnaden är att rubrikerna är uppdelade i 

cloud computing och traditional computing leverantörens syn där alla intervjupersoner 

inom samma område analyseras under samma rubrik. Uppdelning valdes för att ge en 

bättre helhet över informanternas svar. Analysen genomfördes med hjälp av studiens 

valda analysmetod se avsnitt 2.8. Syftet med en analys är att kunna förstå textens 

innebörd för att sedan kunna förhålla sig till dem och skapa den kunskap som täcker upp 

och besvarar studiens problem. Eftersom det finns brist på information om hur 

leverantören upplever för- och nackdelar med cloud computing och traditional computing 

läggs därför en större vikt på empirimaterialet. Författaren av denna studie kommer att 

använda sig av lämplig teori där det är möjligt i analysen.  

 

Delanalys och helhetsanalys har varit viktiga punkter i den genomförda analysen. 

Forskaren av studien har inom delanalysen kategoriserat olika påståenden och åsikter. 

Det har gjorts genom att citera flitligt från transkriberings material för att få fram 

innebörden. Helhetsanalysen har använts genom att citera det som bara frambringar en 

helhetsuppfattning. Genom att rubrikerna är uppdelade utifrån delfrågorna skapas en 

förståelse. Förståelsen kommer slutligen leda till ett resultat det vill säga en 

helhetsförståelse där huvudfrågan till slut blir besvarad. 

5.2 Cloud computing leverantörers syn  

Inledningsvis analyseras begreppet cloud computing och därefter de för- och nackdelar 

som cloud computing leverantörerna uppfattar. Analysen genomförs tillsammans med 

empiri och teorimaterialet.  

5.2.1 Begreppet cloud computing 

Idag använder många ordet cloud computing där tjänster levereras genom molnet som 

dessutom kan vara ett annat ord för Internet. Att leverera tjänster via molnet har vuxit och 

blivit en trend sedan början av 2000-talet men det var inte början. Både Intervjuperson 1 

och Intervjuperson 3 berättar att embryot eller föregångaren till cloud kom i början av 

1990-talet och kallades för ASP (Application service providers). Det används än idag av 

molnleverantörer då cloud revolutionen fortfarande är i en utvecklingsfas, det är sällan 

det finns rena molnleverantörer. Intervjuperson 1 berättar om att ”Det är sällan 

leverantörer levererar 100 % molntjänster utan att det fortfarande är i utvecklingsfasen 

och idag är det en blandning av lite molntjänster, en del är ASP och vissa är fortfarande 

på det traditionella leveranssättet.”  

 

Molntjänster har levererats så fort internetanslutning blev tillgängligt och sedan dess har 

tjänster i någon form levererats genom Internet. Det gör att molntjänster har funnits i en 
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längre period än vad människor är medvetna om. Intervjuperson 3 berättar ”sedan de 

fick internetanslutning har det funnits behov hos kunden att kunna nå affärssystem via 

internet.”. Det har tagit ett mer än ett decennium att förstå och bli medvetna om nyttan 

och de viktiga aspekterna genom att leverera molntjänster samt att utvecklingen inte har 

gått så fort som den borde ha gjort.  

 

Intervjuperson 3 säger att ”[…] de har levererat molnbaserade tjänster innan molnet 

uppfanns.” Det som framgår är att molnbaserade tjänster har funnits länge även om det 

inte är en fullvärdig molnbaserad tjänst. Däremot kan de bara ha levererats så länge 

internetanslutningen har förekommit. Teorin beskriver att ASP användes i det tidiga 

stadiet av hosting där leverantören är värd för applikationerna som levereras via Internet. 

Det tidiga skedet av SaaS tjänster utfördes med hjälp av ASP där SaaS var en av de första 

tjänsterna som implementerades som en tjänst i molnet (kapitel 3.3.1) SaaS tjänster är en 

del av det nya begreppet cloud computing och kunde utföras med hjälp av ASP. Det tyder 

på att ASP fanns innan SaaS tjänster implementerades i molnet inom ramen av cloud 

computing. Andra sidan kan det tyda på att det egentligen är ett och samma begrepp då 

ASP innebär att leverera applikationer via Internet såsom CRM medan SaaS har likadan 

innebörd att leverera tjänster via molnet. Det är olika begrepp med likadan betydelse men 

att SaaS kan vara en mer utvecklad version av ASP.  

 

Oavsett om det finns många definitioner och att begreppet cloud computing är otydligt 

finns det en slags överenskommelse om vad det innebär. Enligt Intervjuperson 1 

erbjuder cloud computing tjänster såsom: ”Det finns infrastruktur som tjänst, plattform 

som tjänst och applikation som tjänst.” Utifrån det kan begreppet cloud computing 

definieras att den erbjuder tjänster såsom IaaS, PaaS och SaaS. Teroin beskriver att det 

finns tre sätt att tillämpa tjänster inom cloud computing och att tjänsterna delas in i olika 

klasser beroende på abstraktionsnivån i service modellen. Tjänster enligt teorin är 

Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) och Software as a Service 

(SaaS) (kapitel 3.3.1).  

 

Tjänsterna i service modellen kan ses som olika skikt i en arkitektur och att tjänsterna är 

integrerade med varandra därför kallas det även en integrerad arkitektur. Som 

Intervjuperson 3 beskriver ”[…] det finns en stor överlapp mellan dessa.” Personen 

syftar på att SaaS överlappar IaaS och det innebär att om en applikation körs via molnet 

finns det alltid en infrastruktur som medföljer. Om en användare beställer en applikation 

tjänst får kunden indirekt en plattform och en infrastruktur på köpet. Det för att en 

applikation måste ha en infrastruktur som har utvecklats på en plattform. Som 

Intervjuperson 2 beskriver ”[…] att de utvecklar och förvaltar systemen där de vill 

drifta det på en molnplattform.” Intervjuperson 1 har berättat att ”[…] de säljer 

däremot egna tjänster som är kopplade till andras plattformar.” Utifrån det som 

intervjupersonerna har beskrivit kan författaren tolka att det inte finns mycket 

begränsningar när det gäller att utveckla och integrera, speciellt om leverantören själv 

inte har vissa tjänster såsom en plattform utan använder en partners plattform. Det skapar 

större möjligheter att bara erbjuda en viss tjänst eftersom en leverantör kan ta hjälp av 

någon annan som erbjuder de tjänster som de saknar. Det blir möjligt eftersom 

integrationen har kommit långt i utvecklingen.  
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Intervjuperson 3 beskriver ”du kan princip sätta en tjänst i ett publikt moln och resten i 

ett privat moln men ändå få en samverkan, att allt hänger ihop med integrationen” 

Integrationen är egentligen nyckeln för att allt ska fungera, att det ens ska kunna finnas 

tjänster som erbjuds för att användas via nätet. Cloud computing syftar på att det finns en 

integration och utan integrationen hade begreppet cloud computing inte varit lika 

populärt som det är idag. Tjänster handlar om att kunden antingen väljer att ha tjänsten i 

ett publikt moln, i ett privat moln eller i en blandning av de båda. Oavsett om kunden 

väljer det ena eller det andra kan leverantören erbjuda flera olika alternativ, att de inte är 

begränsade till ett och samma moln eller tjänst. Enligt teorin finns det en 

distributionsmodell och innebär att tjänsten distribueras på olika sätt beroende på om 

kunden vill ha det lokalt i företaget eller om det ska finnas hos en leverantör någon 

annanstans (kapitel 3.3.2). Molnens roll är viktig eftersom det är genom dem som gör det 

möjligt för leverantören att kunna underhålla och upprätthålla driften av tjänsten för 

kunden. (kapitel 3.3.2)  

 

När en kund köper en molntjänst finns det alltid ett moln som de väljer antingen ett 

publikt eller ett privat moln. Hur skiljer sig egentligen ett privat moln från en traditionell 

tjänst som finns lokalt hos kund? Ett privat moln enligt teorin är det säkraste molnet om 

företaget själva vill ha kontrollen över sin infrastruktur (kapitel 3.3.2). Det är bara de som 

har tillgång till de resurser som finns i det privata molnet. Det privata molnet kan 

integreras med andra aktiviteter som finns i det publika molnet. Det som skiljer en tjänst i 

ett privat moln från en traditionell tjänst som finns lokalt i företaget är att kunden hyr 

eller köper en del av leverantörens datacenter via molnet. Hårdvaran i det privata molnet 

separeras så mycket som möjligt från andra kunder och tjänsten i det privata molnet delas 

aldrig med andra användare. (kapitel 3.3.2) 

 

Som förklarat i ovanstående stycke skiljer sig en tjänst i ett privat moln mot en 

traditionell tjänst lokalt i företag åt. Vad är det mer som skiljer cloud computing från 

traditional computing? Enligt Intervjuperson 2 ”[…] det är driftsättningen som skiljer 

cloud computing från traditional computing.” Intervjuperson 2 menar att kunden får ett 

paketerat system och att paketet består av allt som din applikation behöver för att fungera 

till exempel webbsidor. Installationen sker på ett automatiserat sätt där applikationen 

laddas upp på webbsidan som plattformen har. Molnplattformen ser även till att installera 

de allokerade resurserna på plattformen, servrar och på nätverksinfrastrukturen. Som 

tidigare nämnt sker det på ett mer automatiserat sätt än vad det är om driftsättningen sker 

manuellt. Det innebär istället att leverantören åker ut till kund och installerar och 

driftsätter tjänsten lokalt i företaget. I cloud computing sker det istället via nätet där 

molnplattformen styr driftsättningen och kunden behöver inte göra något mer. 

Intervjuperson 1 beskriver att ”driftsättningen skiljer sig på det sättet att vi inte åker ut 

och installerar någonting på kundens 3000 datorer utan de får tillgång till det via nätet.” 

Driftsättningen kan däremot skilja sig beroende på vilken typ av tjänst det är vidare om 

det är en infrastruktur som tjänst eller en applikation som tjänst. Varför skiljer sig 

driftsättningen åt beroende på vilken typ av tjänst det är? Oavsett vilken tjänst det är som 

kan nås via molnet görs det på ett likadant sätt.  
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Intervjuperson 1 menar även att livsfasen blir kortare, det är inte lika mycket processer 

som leverantörer behöver göra. Teorin beskriver att det finns fem faser för en leverantör 

behöver göra för att utveckla en ny tjänst (kapitel 3.3.5). Varför livsfasen för molntjänster 

blir kortare är på grund av att leverantören inte jobbar nära kunden i den bemärkelse som 

en leverantör gör i traditional computing. Det gör att leverantören i cloud computing kan 

utveckla molntjänster som flertals kunder kan använda sig utav och behöver inte göra 

kundspecifika lösningar. Som Intervjuperson 3 nämnde ”[…] skapa många isolerade 

öar istället för att sätta upp en gemensam tjänst.” Det är en anledning varför livsfasen 

blir kortare då cloud computing leverantörer skapar mer standardtjänster som leder till att 

flera kunder kan använda den, då behöver inte leverantören ha fler förstudier och 

kravinsamlingar etc. med kunden som är faser i traditional computing. Leverantören 

undviker inte helt att ha kundrelationer när det gäller större och komplexare tjänster då 

krävs det att det finns någon form av förståelse för kundens verksamhet. Intervjuperson 

3 menar även att kunden behöver förstå hur applikationens arbetssätt fungerar. Kunden 

har ofta fler avtal med tjänster därför behöver leverantören förstå hur kopplingar till 

andra system behöver göras.  

 

Är då livscykeln mycket kortare än vad den är i traditional computing? Delvis är den det 

och delvis inte, det beror på vad det är för typ av tjänst och hur komplex tjänsten är. I det 

avseendet att livscykeln är kortare är för att bara skapa standardtjänster som inte kräver 

förstudier, kravinsamling, installation och driftsättning hos kund gör att den blir kortare. 

Tjänsten utvecklas som finns tillgängligt i molnet men självklart finns det förbättringar 

och uppdateringar som dessutom sker på automatik, kunden kan bara gå in på nätet och 

köpa applikationen och sedan fungerar den. Livscykeln är således kortare för 

leverantören och kunden då leverantören har utvecklat en tjänst som flertals kunder kan 

köpa och få fungera direkt utan några försteg som sker i traditional computing. Om 

tjänsten är komplexare krävs det mer än att kunden bara köper den via nätet, för där 

behöver leverantören veta mer hur applikationen ska fungera, vilka som ska använda den, 

säkerhetsfrågor och hur verksamheten fungerar samt hur de ska integrera med andra 

tjänster och så vidare. De processer är likadana som faserna i traditional computing och 

det enda som skiljer dem åt är just när installationen och driftsättningen ska göras.   

 

En viktig egenskap som cloud computing har enligt Intervjuperson 1 är ”[…] kunder 

betalar efter hur många användare kunden har eller efter vilken kapacitet de använder 

[…]” Det kan ses som en fördel för både leverantören och kunden eftersom leverantören 

kan få flera kunder som använder samma tjänst och kunden slipper betala en stor 

klumpsumma av licenskostnader. Teorin beskriver att cloud computing präglas utav vissa 

egenskaper och egenskapen som präglar cloud computing mest är modellen betala-per-

användning (kapitel 3.3.1). Det innebär att kunden betalar löpande för de tjänster som de 

använder vid behov och reducerar tjänster som de inte använder där risker istället läggs 

på leverantören. (kapitel 3.3.1)  

5.2.2 Fördelar med cloud computing 

Fördelar med cloud computing i detta delkapitel avser de fördelar som en leverantör av 

molntjänster har med att leverera dessa tjänster. En fördel för leverantören är enligt 

Intervjuperson 1 att ”IT-branschen genomgår en utveckling och når en större mognad 
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och att köpa cloud tjänster och att leverera cloud tjänster är en del i det.” Med detta 

menar Intervjuperson 1 att kunder blir mer medvetna om de nyttor som skapas genom 

att använda sig av tjänster via molnet. Medvetenheten hos kunder gör att efterfrågan ökar 

och fler börjar använda sig av molntjänster. Har inte det alltid funnit medvetenhet kring 

tjänster oavsett om de levereras via molnet eller inte? Kan detta klassas som en fördel, då 

medvetenhet har funnits bland människor kring den tid som utvecklingen befinner sig just 

nu i. Eller ska det tolkas att då cloud computing och dess föregångare ASP har sedan en 

tid tillbaka förekommit, men att det är nu som människor eller potentiella kunder har 

blivit medvetna om att tjänster kan levereras via molnet och om de nyttor som skapas 

genom användningen av molntjänster. 

 

Fördelen ur ett leverantörsperspektiv är att eftersom efterfrågan på dessa tjänster ökar 

lönar det sig också att vara en cloud computing leverantör. Som teorin beskriver väljer 

kunder att flytta sin verksamhet till molnet om deras förväntningar blir till en fördel och 

att de uppfylls (kapitel 3.3.4). Molntjänster ser till att kunden inte behöver betala 

licenspengar, driftkostnader och undviker tidskrävande projekt. Om kunden ifrågasätter 

det är molntjänsten ett alternativ för att uppfylla behoven bättre som kunden efterfrågar 

och det har dessutom ett effektivare tillvägagångssätt.  

 

En annan fördel som Intervjuperson 1 talar om är att ”Uppsidan kan vara att eftersom 

det går snabbare och enklare att implementera ett system […]” Dessutom att uppgradera 

kundernas tjänster blir lättare för leverantören. Intervjuperson 2 menar även att en 

fördel är att ”[…] uppdateringar är bättre eftersom att som leverantör kan se till att alla 

deras kunder får de nyaste versionerna samtidigt.” Genom att leverantören kan göra alla 

uppdateringar till alla kunder samtidigt minskar arbetet och lagringsutrymmet för 

leverantören. Leverantören undviker att hantera flera olika versioner samtidigt och att de 

tar onödigt utrymme i motsats vad det hade varit med traditional computing leverantörer. 

Där kan inte leverantörerna tvinga kunder att uppdatera utan måste ha flera olika 

versioner. Leverantören som även gör konsultinsatser tjänar pengar på sina insatser. Om 

implementationstiden minskar blir det indirekt mindre konsultinsatser. Fördelen som 

kommer ur det är att de kan ha flera användare och då förlorar leverantörerna ändå inte på 

sina minskade konsultinsatser för dem får igen det på antal fler användare som köper 

tjänsten. Teorin beskriver att krav som leverantören har är bland annat att 

implementeringstiden ska vara minimal och att det ska vara enkelt att ha tillgång till 

exempel uppdateringar (kapitel 3.3.4). Det leder till att om leverantören kan uppfylla 

dessa krav blir kunderna även nöjdare och fler väljer att köpa tjänster. 

 

Andra fördelar som förekommer hos både Intervjuperson 1 och 3 är att de kan erbjuda 

tjänster på ett enklare sätt där kunden kan prova på och testa tjänsten för att sedan avgöra 

om den tjänsten lämpar sig för deras verksamhet. Leverantören slipper då att sätta upp 

och konfigurera tjänsten för kunden och det reducerar då arbetet för leverantören. Genom 

att leverantören kan erbjuda sådana tillfälliga tjänster kan det locka fler kunder att vilja 

köpa och det genererar mer pengar. Teorin beskriver att ju fler användare det är som hyr 

tjänsten reducerar leverantören den totala ägandekostnaden för kund och det är ett vanligt 

behov som kunden har (kapitel 3.3.4).  
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Leverantören kan tillgodose kundernas behov på ett snabbare och flexiblare sätt menar 

Intervjuperson 3 ”Tillfälliga behov tillgodoser man på ett väldigt bra sätt.” Det innebär 

att leverantören kan genom korta ledtider sätta upp och ta ner tjänster på ett flexibelt sätt 

och det leder även till att kunden kan få sina behov tillfredsställda snabbare. Om kunden 

vill ha en snabb förändring är det inte möjligt om de hade beställt en tjänst hos en 

leverantör som har ett traditionellt leveranssätt, det hade tagit flera månader innan kunden 

kan utnyttja tjänsten. Ett av kraven som teorin beskriver är just att anpassa tjänsten till 

kundens behov (kapitel 3.3.4). Är molntjänster alltid anpassade till kundens behov? Nej 

det är dem inte av den anledningen att kunden alltid har olika behov, ibland är behoven 

komplexa och då är det omöjligt för molnleverantören att ha tjänsten anpassad till det 

behovet. Om ett behov är mindre och mer av ett standardbehov då är det mer möjligt för 

molnleverantören att kunna erbjuda tjänsten och anpassa den till kundens behov. 

Intervjuperson 3 beskriver även att ”Det viktiga är att du tillgodoser kundens behov i 

tid.” Det kan syfta på att kunden har mer standardbehov snarare än större behov och då 

blir molnleverantören mer effektiv genom att molntjänsterna är standardiserade och att 

det ger utrymme för att utveckla tjänsten. Genom att molntjänster ger utrymme för 

utveckling kan molnleverantören dessutom göra de anpassningar som krävs för att kunna 

tillfredsställa kundens behov och då spelar det inte roll hur komplex kundens behov är. 

Intervjuperson 1 menar även att eftersom det går snabbare att komma igång med en 

molntjänst uppfyller den också kundernas behov bättre. Att leverantören kan erbjuda och 

tillfredsställa samt anpassa de behov som kunder har bidrar att fler använder tjänster och 

att ekonomin blir bättre för leverantören.  

 

Ur fördelen att leverantören kan göra mer anpassade tjänster och att dem är lättåtkomliga 

leder till att de även lättare kan nå kunder och applicera sig på nya marknader. 

Intervjuperson 1 berättar om att de skapar större möjligheter för kunder på grund av att 

leverantören kan på ett enklare sätt integrera en tjänst med andra tjänster som är 

tillgängliga över nätet. Det skapar förutsättningar för kunden att inte begränsa sig till en 

leverantör utan kan ha flera leverantörer som har det bästa erbjudandet. Enligt teorin är 

integrationen i molnen väldigt komplex, där applikationer ska integreras med varandra 

över nätet (kapitel 3.3.3). I vissa fall måste det ha någon form av lokal integration 

eftersom att flytta ut allt i molnet är mycket osannolikt (kapitel 3.3.3). Det är inte bara att 

det är osannolikt utan mycket hänger på vilka lagar och regler samt säkerhetsregleringar 

som ett företag har som möjligtvis är begränsningarna med integrationen. 

Intervjuperson 3 menar att en fördel är att det är lättare för leverantören att redan vid 

start att få kundens krav och arbetssätt så att integrationen sätts upp på rätt sätt och att 

den överensstämmer med kraven. I cloud computing går allt mycket snabbare, både 

utveckling och driftsättning och det gör att kunden får de behov uppfyllda inom en kort 

framtid. När en kund beställer ett system eller tjänst inom traditional computing, tar det 

betydligt längre tid innan den sätts i rörelse och deras behov kan ha förändrats under 

tiden. Kraven uppfylls inte och det frambringar inte en nöjd kund.  

 

Intervjuperson 2 menar att en stor fördel som leverantör av molntjänster är att 

försäljningsargumenten är starkare och ett argument som är relevant att nämna är just att 

de kan säga till potentiella kunder att: ni behöver inte tänka på något, utan vi tar hand om 

allt. Det kan ses ur kundernas perspektiv att det är befriande och att de istället kan lägga 
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sin fokus på kärnkompetensen i verksamheten som Intervjuperson 1 antyder. 

Molnleverantörer börjar gå ifrån sättet att lägga fokus på IT-avdelningen i företag utan 

istället fokuserar mer på verksamhetssidan. Det genererar dessutom mer pengar åt 

leverantörerna då både verksamhetssidan och IT-avdelningen tar sin budget för att köpa 

tjänster. Oavsett om priser går ner generellt på IT-tjänsterna kommer det samtidigt in mer 

pengar då flera budgetar går åt till molntjänster. Teorin förklarar att molntjänster är 

skapta för att ge tillgång till affärsmässiga applikationer som ska vara vinstinriktade för 

kundens verksamhet (kapitel 3.3.1).  

 

Som tidigare nämnt ger cloud computing bättre möjligheter att standardisera den 

bakomliggande infrastrukturen som byggs upp och det skapar fördelen att leverantören 

kan utveckla samt producera mer om de delar samma plattform. Det hade inte varit 

möjligt om leverantören ska göra kundspecifika lösningar genom det traditionella sättet 

som det oftast görs via traditional computing. Som Intervjuperson 3 menar att ”Det 

finns gemensamt bakomligganda resurser man kan utnyttja på ett effektivare sätt.” När 

leverantörer kan utnyttja resurser på ett effektivare sätt leder det till att leverantören får 

en bättre ekonomi. När leverantören är effektivare är det ett av skälen varför molntjänster 

är lägre än vad motsvarande traditionella tjänster är till exempel som en dedikerad tjänst. 

Anledningen är att leverantören inte behöver använda sig av lika mycket resurser vid 

framtagningen av en tjänst. Om en tjänst delar samma resurser på en plattform med andra 

tjänster, kan inte det öka risken att fler blir påverkade om en komponent i en viss tjänst 

inte fungerar? Teorin beskriver att driftfasen i molntjänstens livscykel innebär att ha 

ansvaret för att komponenter effektivt fungerar för att stödja tjänster (kapitel 3.3.5).  

 

Som Intervjuperson 1 beskriver finns det en fördel som inte bara syftar till kunden utan 

även till leverantören att leverera molntjänster. Den fördelen är att leverantören själva 

kan använda sig av molntjänsterna internt och för sitt eget IT-stöd och det gör att 

leverantören inte behöver ha lika mycket resurser hos sig. Fördelen för leverantören är 

dessutom att det ger snabbare tillgång till nya tjänster då kan leverantören få ner 

kostnaderna eftersom molntjänster generellt kostar mindre. Om leverantören kan få ner 

sina kostnader gör det att de kan erbjuda molntjänster till kunder fast till ett lägre pris och 

indirekt leder det till att fler väljer att köpa tjänsterna. Teorin menar att om leverantören 

kan få flera kunder att använda en tjänst leder till att de kan uppfylla ett krav som de har 

och det är att få ner den totala ägandekostnaden för kunden (kapitel 3.3.4). Genom att 

leverantörer kan uppfylla de krav och förväntningar som kunden har på dem gör att 

molnleverantörer mer generellt blir tillförlitliga.  

 

En annan fördel som Intervjuperson 2 berättar om är att supportjobben minskar. Det 

anses som fördel för leverantören ur den aspekten att problem som att de blir anklagade 

för att det har uppstått fel med applikationen när den blir installerad i den egna IT-miljön. 

Det minskas genom att problemen hanteras via molnet. Om supportjobben minskar för 

leverantören, leder inte det till att de generar mindre pengar då de inte arbetar lika 

mycket?  Det kan tolkas att om de lägger mindre resurser på att ha support jobb och andra 

onödiga uppgifter som tar tid. Leverantören kan istället lägga mer fokus på att utveckla 

och förbättra tjänster som slutligen kommer att leda till att fler kunder väljer att använda 

sig av molntjänster. Intervjuperson 3 beskriver att leverantörer kan ge mer självservice 
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till kunderna inom ramen av lösningen. Enligt teorin är service och support krav som 

leverantören ska uppfylla till kunden på ett effektivt sätt (kapitel 3.3.4). Vad har krav för 

koppling med att det är en fördel? Krav är något som leverantören ska uppfylla oavsett 

och det behöver inte alltid vara till fördel för leverantören utan istället är det till kunden. 

Utifrån detta sammanhang kan det faktiskt vara till fördel för leverantören i avseende att 

de kan erbjuda effektivare service och support till kunder och att det kan vara argument 

för kunden att välja att köpa en molntjänst. Ju bättre erbjudanden och effektivare en 

molnleverantör är desto mer kunder väljer att köpa molntjänster. 

 

Generellt om cloud computing är att det är ganska komplext menar Intervjuperson 1 för 

att ”Teoretiskt sätt kan du leverera varifrån på jorden som helst och det innebär att du 

kan leverera en molntjänst till någon kund som sitter varsomhelst på jorden.” Det kan 

ses som en stor fördel för en molnleverantör ur den bemärkelsen att det finns kunder över 

hela jorden där de kan applicera nya marknader och att de inte begränsar sig till ett 

område. Det kan även vara en nackdel på grund av att frågor kring säkerheten växer, hot 

mot molnet ökar och det blir hårdare konkurrens. Mer om nackdelar kommer att belysas i 

kapitlet 5.2.3.  

5.2.3 Nackdelar med cloud computing 

Nackdelar med cloud computing i detta delkapitel avser de nackdelar som en leverantör 

av molntjänster har med att leverera dessa tjänster. Utifrån intervjuerna i denna studie 

framgick det att det fanns nackdelar men även en del risker som leverantör av 

molntjänster har. En nackdel som Intervjuperson 1 talade om är att på grund av att det 

har blivit en slags globalisering där de når ut till nya marknader ökar samtidigt 

konkurrensen för leverantören. Fast Intervjuperson 3 menar att det inte blir någon större 

konkurrens av den anledningen att det finns många oseriösa leverantörer och de 

konkurrerar molnleverantörerna mot. Om en kund skulle hitta billigare alternativ men 

som dessutom erhåller en kvalitet som är i nivå med vad leverantören själv är i kan det 

självklart bli ett hot. 

 

Andra nackdelar som förespråkas av Intervjuperson 2 är att marknaden fortfarande 

befinner sig på en omognad nivå ur den vinkeln att många kunder har frågor kring 

säkerheten och inte har någon tillit för den. Intervjuperson 1 beskriver även att det är ur 

säkerhetsaspekten som gör att kunder väljer att inte köpa en molntjänst och på så sätt 

minskar kunderna. Osäkerheten handlar om att kunden inte vet vart deras data befinner 

sig någonstans och vilka som har tillgång till den. Det kan samtidigt ses att det är för lite 

kunskap och förståelse för vad cloud computing är. Intervjuperson 2 menar att det är 

lika osäkert att ha en tjänst i ett moln som det är att ha den lokalt i företaget. Det tyder på 

att förståelse och kunskap är något som borde ökas mer både hos leverantören och 

kunden men främst hos leverantören. I det avseende att de ska förstå exakt vad det gör för 

att sedan förmedla förståelsen till kunden så att de köper tjänsten och inte blir oroliga.  

 

Kunskap som en leverantör ska besitta är att de ska veta vad det är för säkerhet som har 

byggts in i molnet och vilka moln det är samt vilka krav gällande informationssäkerheten. 

Det är viktigt för kunden att leverantören vet vad de gör och vilka rättigheter de har för 

att kunna ha en möjlighet att kunna konkurrera med andra som Intervjuperson 3 
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beskriver. För ju mer kunskap en leverantör har desto mer makt. Därför är det viktigt att 

leverantören gör eftertänksamma kravinsamlingar från kunden så att även integrationen 

görs på rätt sätt. Ofta har kunden redan befintliga system som måste integreras med 

molnleverantörens tjänster och det kan vara en utmaning i sig att lösa integrationen så att 

den fungerar. Enligt teorin kan en integration vara väldigt dyr och i värsta fall vara 

riskabel om det är känslig data som är inblandad eller av stor volym (kapitel 3.3.1). Att 

implementera administrativa rättigheter är nästan ännu svårare på grund av att 

säkerhetshoten ökas ytterligare för applikationerna (kapitel 3.3.1).  

 

På grund av att det fortfarande är en omognad marknad anser Intervjuperson 1 att 

många kunder väljer att inte köpa och det i sin tur leder till att kunder minskar och att 

säkerhetsaspekten är den största anledningen. När kunder minskar blir effekten att de får 

förlorad inkomst och inte blir lönsamma. Andra nackdelar som leder till att leverantören 

inte blir lönsam är enligt Intervjuperson 1 ”Priserna på IT-tjänster gå ner eftersom det 

inte finns lika mycket processer som förut och därför betalar inte kunderna lika mycket.” 

Som tidigare nämnt har livscykeln blivit kortare och att det kan vara en fördel för 

leverantören för att de behöver inte lägga ner lika mycket resurser som förut. Istället leder 

det till att kunden inte betalar lika mycket för att det inte finns alla de traditionella 

processer som förut. Framtagningen av molntjänster men även driften är effektivare idag 

men det har sin nackdel för leverantören på grund av att kunden inte betalar för alla 

leverantörers insatser som de gjorde i traditional computing. Om leverantören inte är 

tillräckligt stor på marknaden kan det leda till att de inte blir lönsamma. Att leverera 

tjänster via molnet är väldigt effektivt men det skapar även risker och nackdelar med det 

på grund av att allt är effektiviserat bland annat genom att implementationstiden är 

mycket kortare och att det blir mindre konsultinsatser. Intervjuperson 1 menar att det är 

det som en leverantör förlorar på genom att leverera tjänster via molnet, just den risken 

att inte bli lönsam.   

 

Andra nackdelar för en leverantör är de regulatoriska och juridiska aspekterna som måste 

tas hänsyn till. Intervjuperson 2 och 3 berättar om att regler och lagar är det som kan 

förhindra att en kund väljer att köpa en molntjänst. Flertals kunder har beroende på vilken 

bransch, krav samt avtal på hur data får hanteras. Det är svårt när en leverantör hamnar i 

en situation när en kund har viss policy på data, att det inte får hanteras utanför till 

exempel den svenska gränsen och i värsta fall utanför företagets gräns. Enligt teorin finns 

det vissa applikationer som inte får lämna företaget på grund av regler och allmänna 

säkerhetsfrågor (kapitel 3.3.3). Det försvårar för leverantören i den utsträckningen att det 

begränsar försäljningen av en tjänst till kunder inom en viss bransch. När en kund inte har 

sådana policys kan det istället begränsas vid att data inte får lämnas ut till en tredjepart. 

Det är problem som en molnleverantör ofta stöter på och har svårt att lösa. Teorin menar 

att cloud computing, som innebär att det är flera som delar samma resurser, har svårt att 

anpassa sig oftast till de större företag som inte tillåter att det är flera användare av 

samma tjänst (kapitel 3.3.1). 

 

Intervjuperson 2 beskriver att ”[…] juridiska lagar och politiska åsikter medverkar till 

tekniska nackdelar och sätter käppar i hjulet, som egentligen hade kunnat vara tekniskt 

perfekt.” Intervjupersonen menar att tekniker och utvecklare kan bli frustrerade på grund 
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av lagar som hindrar dem från att utveckla och skapa en tjänst som tar utvecklingen till en 

annan nivå. När väl lagar ändras kommer då alternativet för kunden att vara 

molnleverantörer och andra systemleverantörer kommer längre inte ha en möjlighet att 

vara kvar och konkurrera? Det är en fråga som människor bara kan spekulerar tills det väl 

händer och om det gör det, någon gång i framtiden. Om det bara är den frågan som 

hindrar att molnleverantörer inte tar världen med en storm finns det en stor möjlighet att 

molnleverantören ser en ljus framtid, men bara om de juridiska lagar och krav ändras. 

Molnleverantörer kan dessutom bli juridiskt anklagade eftersom de ansvarar kunders 

känsliga data som de vanligtvis inte har tillgång till. Om kundens data blir förlorad har 

leverantören större chans att bli anklagad eftersom de ansvarar för bland annat servrar 

och säkerheten. Teorin beskriver att datasäkerheten är ett stort problem för potentiella 

kunder för de blir oroliga eftersom deras data kommer att lagras på leverantörens servrar 

(kapitel 3.3.1). En molnleverantör enligt Intervjuperson 2 tar mycket mer ansvar och det 

anses vara en nackdel eftersom de ska ansvara för kundens hela IT-miljö. Innan en 

leverantör bestämmer att de ska leverera tjänster via molnet måste de bestämma om de 

verkligen kan ta det stora ansvaret att ansvara för någon kunds hela IT-miljö och riskerar 

bli anklagad om något skulle gå fel. Intervjuperson 2 citerar ”Ju större ansvar du har 

desto mer känslig blir du för anklagelser.”  

 

Ur en annan synvinkel finns det fler nackdelar för en leverantör och en nackdel som 

Intervjuperson 1 förespråkar om och det är ”att en molnleverantör måste ha 99.99 % 

tillgänglighet […]” En molnleverantör har ansvaret att alltid se till att kunden kan vara 

uppkopplad och använda tjänsterna. Det kan anses både vara en nackdel men även en 

utmaning för leverantören. Oavsett om leverantören kan ge 99.99 % tillgänglighet finns 

det alltid en risk att det blir driftstörningar eller att nätverket eller strömmen går ner. Det 

spelar det ingen roll då vilken tillgänglighet de har i den omfattningen att under den stund 

när tjänsten är nere så finns det ingen tillgänglighet överhuvudtaget. Enligt teorin är 

fördröjning ett problem för sådana kunder som kräver att responstiden är en bråkdel av en 

sekund och de kunderna anses inte vara lämpliga att använda molntjänster (kapitel 3.3.1). 

Intervjuperson 2 ser en annan nackdel och det är ”Kunder blir beroende av 

nätverksanslutning när de köper tjänster via molnet.” Nackdelen ur leverantörens 

perspektiv handlar om att de måste se till att nätverksanslutning ständigt finns. 

Intervjuperson 2 menar att denna nackdel börjar bli ett mindre problem för leverantören 

eftersom att nätverksanslutning blir allt mer tillförlitligt. När molntjänster skapar 

beroende för kunden kan det leda till att kunder inte väljer att köpa molntjänster på grund 

av att de inte vill vara beroende av någon leverantör. Istället väljer att ha allt lokalt i 

företaget där kunden själv styr och kontrollerar.  

 

Molntjänst som begrepp kan bli en nackdel eller en risk för leverantören eftersom 

begreppet innebär att det finns många kunder och att de delar samma resurser i 

leverantörens miljö. Det kan skapa panik och orolighet hos kunden för om något går fel 

blir impakten större menar Intervjuperson 2. För om det skulle bli till exempel ett 

hårdvara haveri, om kunden har ett system i traditional computing blir problemet isolerat 

för kunden. Däremot om kunden har en tjänst i cloud computing och det blir hårdvara 

haveri kommer alla kunder att bli påverkade. Att leverantören skulle hamna i sådan 

situation skulle vara en mardrömssituation. Denna situation skulle lika gärna kunna 
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uppstå i traditional computing av den anledningen att leverantören har gjort något misstag 

och kundens data kanske försvinner. Författaren av denna studie anser att problemet 

fortfarande är isolerat från andra kunder, men konsekvensen är lika stor ändå fast för 

kunden i fråga.  

 

En nackdel som molnleverantörer stöter på är att de har svårt att skapa förtroende till 

kunden menar Intervjuperson 3. Det är viktigt att skapa en relation med kunden så att de 

har tillit till den som levererar tjänsten och veta vem som gör det samt hur leverantören 

arbetar. Molnleverantörer måste se till att skapa det förtroendet till kunden, för kunden 

kan aldrig veta om den leverantören som levererar deras tjänst kommer att vara kvar i 

morgon och vad skulle i så fall hände med kunden? Denna nackdel kanske inte är så 

specifikt för just molnleverantörer utan att det är en generell nackdel för alla leverantörer. 

Det kan däremot vara svårare för molnleverantörer att skapa förtroendet till kund på 

grund av att allt sker mycket snabbare, att livsfasen är kortare och att leverantören inte 

åker ut till kund för att installera tjänsterna. Utifrån detta kan det tolkas att cloud 

computing inte har någon nära kundrelation såsom det finns i traditional computing och 

att det i sig kan vara en nackdel då många kunder vill ha en nära leverantörsrelation. 

 

Med alla dessa nackdelar och risker finns det ytterligare en nackdel som härleds från alla 

de tidigare nämnda nackdelarna blir försäljningsargumenten sämre. Enligt 

Intervjuperson 2 blir försäljningsargumenten sämre i det avseende att det fortfarande 

finns problem som måste lösas innan kunder väljer att köpa och använda sig av 

molntjänster. Det handlar nog mer om att kunder tar större vikt på de problem som 

molnleverantörer har istället för att fokusera på de nyttor och fördelar som det kan ge 

kunden. Antingen kan en molnleverantör se det som en nackdel eller risk istället för att ta 

det som en utmaning, där de har möjligheten att argumentera varför kunden ska välja att 

köpa molntjänster. Intervjuperson 1 påstår att ”molnet ersätter inte allting.” Enligt 

teorin syftar det på att integrationen till molnet är väldigt komplext, i det avseende att i 

vissa fall krävs det att det finns applikationer som har någon form av en lokal integration 

(kapitel 3.3.3). Det för att flytta ut allt till molnet är osannolikt (kapitel 3.3.3).  

5.3 Traditional computing leverantörers syn 

Inledningsvis analyseras begreppet traditional computing och därefter de för- och 

nackdelar som traditional computing leverantörerna uppfattar. Analysen genomförs 

tillsammans med empiri och teorimaterialet.  

5.3.1 Begreppet traditional computing 

Traditional computing är ett begrepp som inte används ofta idag utan det är ett begrepp 

som har tagits fram för att cloud computing begreppet ska kunna jämföras med något och 

kunna förklara vad det innebär. Traditional computing kan även benämnas som 

traditionellt leveranssätt. Enligt Intervjuperson 4 handlar traditional computing om vart 

kunden väljer att placera sina servrar och IT-miljön. Om en kund väljer att ha sina servrar 

hos leverantören och inte har det lokalt, är inte det en form av cloud computing? En kund 

kan fortfarande ha sin IT-miljö någon annanstans och där leverantören ansvarar för till 

exempel driften. Det gör att kunden fortfarande har traditionella tjänster och inte 

molntjänster. Oavsett om kunden har servrar lokalt eller inte så behöver det inte betyda 
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att de använder sig av molntjänster. Enligt teorin handlar traditional computing om att 

företag själva äger och driver sina applikationer men på deras egen infrastruktur (kapitel 

3.2). Teorin beskriver ytterligare att användarna har tillgång till datalagring och 

processorkraft från företagets datorcenter och att all data lagras lokalt i företaget (kapitel 

3.2). Traditional computing innebär inte bara att det finns lokalt hos kunden utan 

exempelvis servrar kan dessutom finnas hos leverantören och det är de som ansvarar för 

det, utan att det är någon form av cloud computing. Det kan i så fall ses som att det är en 

nyare variant av traditional computing. Företagen har fortfarande mjukvaror och 

operativsystem lokalt installerade i företagen men att datorcentret står hos leverantören. 

Intervjuperson 4 säger att ”vissa kunder köper bara en applikation som de arbetar i och 

inte har någon drift utan leverantören hanterar den.”  Innan molntjänst fanns som ett 

begrepp var det vissa kunder som bara köpte en applikation och det anser leverantören att 

det är en form av en molntjänst.  

 

I traditional computing har leverantören ett antal processer som de ska göra för att ta fram 

olika tjänster och system åt kunden. Den initiala kontakten har säljarna eller konsulterna 

som åker ut till kund för att kunden ska beskriva vilka önskemål och krav de har. När 

leverantören har bestämt sig behöver de även få reda på exakt hur systemet ska fungera 

och de kan välja att ha driftmiljö lokalt hos sig själva. Det ger kunden mer kontroll men 

de själva måste ansvara för resurser som ska se till att allt fungerar. Intervjuperson 5 

menar att ett annat alternativ för kunden är att de kan köpa hela paketet där kunden äger 

utrustningen där den står lokalt hos kund och att de köper resurser från leverantören och 

möjligtvis kombinerar den med en service desk. Teorin menar att det är kunden som äger 

all utrustning själv och har 100 % ansvar (kapitel 3.2). Leverantören kommer att gå in 

djupare i kraven för att börja definiera tjänsten, utveckla men även att den behöver 

prissättas menar Intervjuperson 4. Innan leverantören sätter igång behöver det ske 

någon form av avtal och att ett projekt sätts igång. En viktig roll som traditional 

computing leverantör har är att de sitter tillsammans med kunden för att komma överens 

om en tidsplan, vilka aktiviteter och vad kostnaden kommer att vara för projektet. 

Slutligen kommer leverantören se till att ha löpande driftmöten och göra rapporteringar 

görs på läget. Teorin beskriver att livscykeln inom traditional computing består utav ett 

antal faser där leverantören först identifierar krav för att besluta om det är möjligt att 

fortsätta med projektet (kapitel 3.2.2). När projektet har startat börjar leverantören 

planera, designa, analysera och när systemet är färdigt sätta det i drift. Den sista fasen 

pågår iterativt där leverantören underhåller och uppgradera systemet. (kapitel 3.2.2) 

 

Leverantören har alltid någon slags support såsom en service desk där kunder kan ringa 

in och fråga om hjälp. Det är något som är typiskt för traditional computing leverantörer 

att erbjuda, allt från att bygga upp hela kundens IT-miljö till att utveckla ett system. 

Teorin beskriver dessutom att dessa leverantörer ska erbjuda tjänster såsom servrar, 

hårdvara, operativsystem och applikationer (kapitel 3.2). Kunden har alternativet att ha 

till exempel sina servrar hos leverantören där de ansvarar för drift och underhåll. Vart går 

gränsen till att det är cloud computing? Cloud computing innebär att kunden köper 

tjänster som de använder genom Internet, allt från infrastrukturen till datautrymme och 

där all data lagras hos leverantörens miljö. I traditional computing spelar det inte roll om 

kunden har servrar hos leverantören eftersom de inte använder tjänsterna via Internet på 
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samma sätt som det görs i cloud computing och därför är gränsen tydlig. Intervjuperson 

5 hävdar att kunden har mer kunskap idag och att de vet vad de vill ha. Det gör att 

kundens behov och efterfrågan tvingar traditionella leverantörer att erbjuda molntjänster. 

”Det för att vissa tjänster är mer lämpade att använda sig som en molntjänst.” Många 

tjänster som har funnits under lång tid och har varit en typ av molntjänst som en 

leverantör tillhandahåller finns det kunder som inte har uppfattat att det är det som 

händer.    

5.3.2 Fördelar med traditional computing 

Fördelar med traditional computing i detta delkapitel avser de fördelar som en leverantör 

av traditionella tjänster har med att leverera dessa tjänster. En fördel som Intervjuperson 

5 förespråkar om är att det är viktigt att ha lokalkontor för att kunna vara nära kunden. 

Att vara närmare kunden skapar större möjlighet att kunna ge bättre support och 

kundutveckling. ”Den förstås bäst i den lokala marknaden och att den lokala kunskapen 

är viktig för att kunden ska få ut mest hjälp av leverantörer.” Det kan tolkas att om 

leverantörer har ett lokalkontor där de har många kunder inom samma inriktning kan de 

förstå marknaden på ett bättre sätt och har mer kunskap. Det leder till att kunden kan få ut 

mer av leverantörens lokala kunskap. Intervjuperson 5 hävdar att en viktig aspekt i 

traditional computing är den personliga bilden där leverantörer gör affärer med 

människor och mellan företag. Det personliga mötet gör att känslan att kunna träffas och 

arbeta tillsammans som gör det hela bättre.  

 

Leverantörer inom traditional computing har en närmare relation med kunden och det gör 

att leverantören får mer kunskap om kundens verksamhet. Efter flera års arbete 

tillsammans har de en nära kund relation och kan erbjuda bättre rådgivning. Det är 

möjligt för leverantören eftersom de har bättre kännedom om kunden menar 

Intervjuperson 5. Den leverantör och kundrelationen blir väldigt stark och det ligger ett 

stort ansvar hos leverantören att sköta den och leva upp till det som leverantören har 

åtagit sig. Om en leverantör väljer att strunta i kundens projekt blir konsekvenserna 

mycket större och de får indirekt sämre rykte och mindre kunder. Intervjuperson 4 anser 

också att leverantören kan komma närmre kunden än vad en leverantör gör i en 

molnleverans. ”Den traditionella modellen har en bättre kund och leverantörsnära 

relation.” Fördelen med det är att leverantören kan skapa ett förtroende till kunden 

eftersom kunden vet vilka de tecknar ett avtal med. På grund av att leverantören har en 

nära kundrelation och kan förstå sig på kundens verksamhet på ett bättre sätt kan 

leverantören även ge helheten till kunden. Att leverera helheten enligt Intervjuperson 5 

är viktigt för de kunder som inte riktigt vet var de behöver och har inte de resurserna för 

att kunna själva besluta. Det gör att leverantören även kan bjuda in kunden på möten för 

att göra olika aktiviteter och hjälpa kunden, ”det är roligare att jobba med någon som 

man känner.” Det gör att leverantören får det är trevligare att jobba och få möta 

människorna som de har gjort avtal med och jobbar för.  

 

Traditional computing leverantörer har tillgång till en bred kompetens och kan därför 

utnyttja det för att få fram vilken specialkompetens som helst och det är en stor fördel för 

leverantörerna. Det på grund av att kunder väljer dem för att de har en kompetens som 

gör att kundens krav och önskemål kan uppfyllas. En fördel för leverantörer som inte 
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ingår i en koncern och är själva ett bolag är att de själva kan ta beslut där beslutstagandet 

inte behöver ta för lång tid, därav vikten med en egen juridisk enhet. Det kan innebära att 

kunden inte behöver vänta länge för att få svar om vidare leverantören kan göra en viss 

funktion eller om avtalet är korrekt. Argumentet att vara en traditional computing 

leverantör är att de värdesätter det personliga mötet och att de har en djupare kunskap om 

kundens verksamhet. Intervjuperson 4 anser att det är därför många kunder väljer det 

traditionella leveranssättet på grund av den nära relationen som leverantören och kunden 

har. I grund och botten bryr sig inte kunden om hur tjänster levereras mer än att det ska 

vara kostnadseffektivt och att systemet ska fungera.  

 

Intervjuperson 5 berättar om att en fördel för leverantörer är att det fortfarande är en 

omognad på marknaden när det gäller att ha sina IT-tjänster via nätet. Kunder väljer 

därför oftast att ha det lokalt hos leverantören eller hos sig själva istället. Kunden har den 

kunskap själva som krävs för att bygga sin egen IT-miljö men de har inte tillräckligt med 

resurser för det eftersom det kostar enorma pengar och samtidigt är de oroliga för att ta 

steget ut i molnet. Även om det är en nackdel för kunden blir det en fördel för 

leverantören för att då kommer kunden till dem och köper tjänster. Leverantörerna i 

traditional computing har inte bara de kunder som är rädda för att ta steget ut i molnet 

utan även de kunder som vill ha specifika lösningar. Det viktiga i traditional computing 

enligt Intervjuperson 5 är ”att lösningen är unik.” Det för att kunder är olika med olika 

behov och det gör att traditional computing leverantörer är ett bra alternativ för de kunder 

som är i behov av skräddarsydda eller specifika lösningar. Enligt teorin är det dessutom 

viktigt att leverantören ser till att systemen är tillräckligt anpassade så att kunden kan få 

ut de nyttor som medföljer systemen (kapitel 3.2.1). Det är viktigt att kunden följer de 

metoder som systemen har för att få ut systemets fulla potential (kapitel 3.2.1). 

 

Varför traditional computing är ett bra alternativ för de kunder som har större 

affärssystem, är på grund av att kunder inte kan flytta sina system ut i molnet lika lätt 

som de med mindre system kan göra. Om det inte blir rätt på en gång så kommer det att 

bli enorma kostnader och det påverkar kunden. De större affärssystemen är inte lika lätt 

rörliga som de mindre är. Det gör att traditional computing leverantörer ansvarar för 

kunder med större affärssystem och på så sätt gör det att det kommer att finnas en 

marknad för traditional computing leverantörer. Teorin menar att det viktiga är att 

affärssystemet blir anpassad till företaget och dess affärsmodell och processer (kapitel 

3.2.1). Det är rimligt eftersom alla verksamheter är olika och har sitt egna sätt att arbeta 

på. Ju mer unik ett företag är avseende processer desto bättre lämpar det sig med tjänster 

via traditional computing. Därför att leverantörerna fokuserar på att skräddarsy systemen 

till företagen. Dessutom är det viktigt att kunden alltid kan vara med och påverka 

leverantören med tankar och idéer för att tillsammans försöka vidareutveckla system och 

tjänster. Det gör att det blir en starkare och närmare relation med kunden och det är bara 

till fördel för leverantören.  

5.3.3 Nackdelar med traditional computing 

Nackdelar med traditional computing i detta delkapitel avser de nackdelar som en 

leverantör av traditionella tjänster har med att leverera dessa tjänster. Enligt 

Intervjuperson 4 är en nackdel att de blir beroende av sin kund och beroendet kan skapa 
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misstro till leverantören. Kunden kunden kan inte säkert veta om leverantören kommer 

att göra sin del av avtalet att leverera och göra det som de ska göra. Denna nackdel har 

egentligen alla leverantörer och är inte bara specifikt för leverantören i traditional 

computing. Ingen kan vara säker på om någon annan tar sitt ansvar och gör det som är 

avtalat. Leverantören har avtal med kunden och det är inte lika lätt för kunden att backa 

ur. Ibland kan det ses som att leverantören har kunden på en ”krok” för att det är inte lika 

lätt att byta leverantör i traditional computing menar Intervjuperson 4. Det kan anses 

mer vara en nackdel för kunden att de känner sig låsta till en viss leverantör och inte kan 

avbryta samarbetet. Nackdelen ur leverantörsperspektivet kan vara att det är svårt att få 

kunden att ha tillit att leverantören gör sitt jobb. Intervjuperson 4 säger att ”nackdelen 

är att vi får möta kunden och då måste vi leverera för vi kan inte dölja oss.” Deras ansvar 

ökar ännu mer när de har en nära kundrelation för då måste de verkligen ta ansvar för att 

inte få ett sämre rykte och förlora kunder på grund av en sådan händelse. En annan 

nackdel är att det kan bli prispress i olika avtal som görs mellan leverantören och kunden 

för att det finns många andra som gör likadant arbete fast för ett billigare pris. 

 

En nackdel som leverantören möter och som blir större är att det blir svårare. Att leverera 

molntjänster eller affärssystem kommer att vara mer tillgängligt och det leder till att det 

blir svårare för de leverantörer som levererar traditionella tjänster anser Intervjuperson 

5. Det kommer bli svårare av den anledning att likadana system som kunden har idag 

kommer att levereras i molnet men det kommer att vara mer kostnadseffektivare och 

smidigare. Det kommer att leda till att leverantörer av traditionella tjänster blir tvungna 

att anpassa sig mer successivt till molnleveransmodellen. Eller fokusera mer på att göra 

sina tjänster mer kostnadseffektiva argumenten för att kunder ska välja det leveranssättet. 

Något som fortfarande kommer att vara ett måste är att ta hänsyn till kundens specifika 

verksamhet och att göra integrationerna på rätt sätt. Intervjuperson 5 menar ”en svår 

uppgift är att se till att kunden får en kostnadseffektiv leverans för det kan de inte tävla 

med om.” Leverantörer inom traditional computing behöver därför fokusera mer på att 

utveckla bättre tjänster för att kunna tävla med cloud computing leverantörer. En nackdel 

är att om leverantören har för små enheter och åtar sig för stora projekt när de inte har 

tillräckligt med resurser för det kan skapa att kunder inte vill välja dem, på grund av att 

det begränsar leverantören. Teorin beskriver att ofta blir inte det nya systemet som 

kunden beställde eftersom projektet tog för lång tid eller att de överskred budgeten 

(kapitel 3.2.1). 

 

En nackdel som pågår nu för traditional computing leverantörer är att det är ett stort tryck 

på molntjänster i marknaden och när traditional computing kommer på tal så känns det 

gammalmodigt menar Intervjuperson 4. En annan risk som förespråkas av 

Intervjuperson 4 är att traditionella tjänster har en högre prisbild än molntjänster. Det 

leder till att leverantören har svårt att vara kostnadseffektiva mot kunden även för att det 

tillkommer mycket andra kostnader som kunden inte hade räknat med såsom resor från 

leverantören till kunden anser Intervjuperson 5. Teorin beskriver att det ofta kan uppstå 

oväntade kostnader för kunden såsom att leverantören behöver åka ut till dem och göra 

reparationer samt uppdateringar (kapitel 3.2). När leverantören inte kan vara 

kostnadseffektiv ökar dessutom konkurrensen för då konkurrerar traditionella 

leverantören även med molnleverantörer för där finns det stora aktörer som nästan ingen 
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kan mäta sig med. Teorin menar att traditional computing inte anses vara billigt men att 

det synnerligen är robust och säkert (kapitel 3.2). Konkurrenter finns inte bara längre i 

Sverige utan även i andra länder och det gör att det blir priskrig för att det finns 

leverantörer som gör likadana tjänster på ett bättre sätt och för en billigare kostnad. I 

framtiden kommer vissa mindre standardlösningar inte kunna levereras av traditional 

computing leverantörer utan de kommer att finnas i molnet. Sådana tjänster kommer 

kunder kunna nå om de levereras via nätet.  

 

Intervjuperson 4 antyder att det viktiga för en traditional computing leverantör är att få 

deras tjänsteleverans att vara attraktiv. Den måste vara mer företagsanpassad där de 

skräddarsyr lösningarna till varje kunds specifika behov. ”En stor risk är att om en 

molntjänst blir skräddarsydd då kommer det att vara jobbigt för en traditionell 

leverantör.” menar Intervjuperson 4. Enligt teorin är det komplext att implementera ett 

nytt system och svårt att planera eftersom varje system måste bli konfigurerad och 

integrerad (kapitel 3.2.1). Att implementera ett system är en stor investering som kan ta 

lång tid och ge oväntade kostnader (kapitel 3.2.1). Varje kund har sin bransch med en 

viss typ av inriktning och det gör att alla har olika behov eftersom i deras verksamheter 

arbetar de på ett annorlunda sätt. Det gör att företag oftast inte kan köpa en standardtjänst 

om inte vidare de behöver en mindre typ av tjänst som de kan använda sig av. Företag 

kan inte använda sig av samma system eftersom alla är olika och det gör att traditional 

computing leverantörer kan tillfredställa skräddarsydda system.  

5.4 Resultat 

Här redovisas de resultat som studien har bearbetat utifrån den gjorda analysen av 

intervjuerna inom cloud computing och traditional computing och tillsammans med den 

teoretiska referensramen (se kapitel 5). För att besvara forskningsfrågorna och kunna 

tillhandahålla förståelse, kunskap och vägledning har resultatet presenterats i en 

sammanhängande textform med en tydlig struktur. Resultatet har besvarat 

delforskningsfrågorna som dessutom har lett till att huvudforskningsfrågan besvaras.  

5.4.1 Begreppen cloud computing och traditional computing 

Idag använder många ordet cloud computing det innebär att tjänster levereras genom 

molnet, ett annat ord för molnet är Internet. Molntjänster har levererats så fort 

internetanslutning blev tillgängligt och sedan dess har tjänster i någon form levererats 

genom Internet. ASP användes i det tidiga stadiet av hosting där leverantören är värd för 

applikationerna som levereras via Internet. Det tidiga skedet av SaaS tjänster utfördes 

med hjälp av ASP där SaaS var en av de första tjänsterna som implementerades som en 

tjänst i molnet. SaaS tjänster är en del av det nya begreppet cloud computing och kunde 

utföras med hjälp av ASP. De tjänster som finns i cloud computing är infrastruktur som 

tjänst, plattform som tjänst och applikation som tjänst. De tre sätten går att tillämpas 

inom cloud computing och tjänsterna delas in i olika klasser beroende på 

abstraktionsnivån i service modellen. Utifrån det kan begreppet cloud computing 

definieras att den erbjuder tjänster såsom IaaS, PaaS och SaaS. I SaaS är det 

applikationen som körs, i PaaS sker det utveckling och testning på plattformen och i IaaS 

är det infrastrukturen som är operativsystemen som ser till att allt går att köra. Tjänsterna 

i service modellen kan ses som olika skikt i en arkitektur och att tjänsterna är integrerade 
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med varandra, därför kallas det även en integrerad arkitektur. Tjänsterna överlappar 

varandra och det innebär att om en kund använder en plattform finns det en infrastruktur 

och om en kund använder en applikation har det en plattform samt en infrastruktur.  

 

Cloud computing präglas av vissa egenskaper och det som kännetecknas mest är betala-

per-användning där kunden betalar efter hur många användare de har och efter vilken 

kapacitet de använder. Utöver det tre nämnda tjänsterna innebär cloud computing vilket 

leveranssätt det görs på, via ett publikt moln eller ett privat moln samt i vissa fall kan de 

kombineras och blir då ett hybrid moln. Ett privat moln är det säkraste molnet och det är 

bara den specifika kunden som har tillgång till de resurser som finns i det privata molnet. 

Det privata molnet kan integreras med andra aktiviteter som finns i det publika molnet. 

Hårdvara i det privata molnet får kunden från leverantörens datacenter och delas inte med 

någon. Ett publikt moln innebär till exempel att en applikation används av flera kunder 

som delar på samma resurser. Det som skiljer en tjänst i ett privat moln från en 

traditionell tjänst som finns lokalt i företaget är att kunden hyr eller köper en del av 

leverantörens datacenter via molnet. Driftsättningen är en process som skiljer cloud 

computing gentemot traditional computing. Kunden får ett paketerat system och att 

paketet består av allt som applikationen behöver för att fungera till exempel webbsidor. 

Installationen sker på ett automatiserat sätt där applikationen laddas upp på webbsidan 

som plattformen har. Molnplattformen ser även till att installera de allokerade resurserna 

på plattformen, servrar och på nätverksinfrastrukturen.  

 

Skillnaden är att leverantören i cloud computing inte behöver åka ut till kunden för några 

installationer eller driftsättningar utan det sker på automatik via molnet där 

molnplattformen styr. Livscykeln i cloud computing skiljer sig mot traditional computing 

i avseendet att den blir kortare. Det för att det inte är lika mycket processer som 

leverantören behöver göra på grund av att molntjänster är oftast standardiserade och det 

kräver inte lika mycket samarbete med kunden. Molnleverantören behöver inte ha 

förstudie och kravinsamlingar med kunden samt att inga installationer och driftsättningar 

görs hos kunden. När leverantören väl gör komplexa system som en molntjänst, kräver 

det däremot mer samarbete med kunden för att bland annat förstå kundens verksamhet 

och göra mer specifika lösningar.   

 

Traditional computing kan samtidigt benämnas traditionellt leveranssätt. Kunderna själva 

äger och driver sina applikationer men på deras egen infrastruktur. Användarna har 

tillgång till datalagring och processorkraft från företagets datorcenter och att all data 

lagras lokalt i företaget. Traditional computing innebär dessutom att kunden kan ha sina 

servrar hos leverantören som även ansvarar för driften av dem. Företagen har mjukvaror 

och operativsystem lokalt installerade i företagen och i vissa fall kan datorcentret vara 

placerad hos leverantören. Traditionella leverantörer erbjuder tjänster såsom servrar, 

hårdvara, operativsystem och applikationer. Faserna i traditional computing är först att 

leverantören gör en förstudie och kravinsamling tillsammans med kunden och troligtvis 

blir det ett projekt med ett avtal. Leverantören utvecklar sedan ett skräddarsytt system till 

kunden och avslutar med drift och underhåll. En viktig roll som traditional computing 

leverantör har är att de sitter tillsammans med kunden för att komma överens om en 

tidsplan, vilka aktiviteter och vad kostnaden kommer att vara för projektet. Slutligen 
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kommer leverantören se till att ha löpande driftmöten och att rapporteringar görs på läget. 

I traditional computing spelar det inte roll om kunden har servrar hos leverantören 

eftersom de inte använder tjänsterna via Internet på samma sätt som det görs i cloud 

computing och därför är gränsen tydlig. 

5.4.2 Fördelar – cloud computing och traditional computing 

En fördel inom cloud computing är att kunder blir mer medvetna om de nyttor som 

skapas genom att använda sig av tjänster via molnet. Medvetenheten hos kunder gör att 

efterfrågan ökar och fler börjar använda sig av molntjänster. Att det går snabbare och 

enklare att implementera ett system är en annan fördel för leverantören, för de lägger inte 

ner lika mycket resurser och kan därför åta sig fler kunder. Det leder till att om 

leverantören minskar implementationstiden blir kunderna även nöjdare och fler väljer att 

köpa tjänster.  Att uppgradera kundernas tjänster blir lättare för leverantören. Genom att 

leverantören kan göra alla uppdateringar till alla kunder samtidigt minskar arbetet och 

lagringsutrymmet för leverantören. En fördel ur detta är att leverantören kan ha flera 

användare för de får igen de förlorade arbetsinsatserna på flera kunder som väljer att köpa 

tjänster.  

 

Leverantören kan erbjuda tjänster på ett enklare sätt där kunden kan prova på och testa 

tjänsten för att sedan avgöra om den tjänsten lämpar sig för deras verksamhet. 

Leverantören slipper då att sätta upp och konfigurera tjänsten för kunden och det 

reducerar då arbetet för leverantören. Leverantören kan tillgodose kundernas behov på ett 

snabbare och flexiblare sätt. Leverantören kan genom korta ledtider sätta upp och ta ner 

tjänster på ett flexibelt sätt och det leder även till att kunden kan få sina behov 

tillfredsställda snabbare. Det går snabbare att komma igång med en molntjänst som den 

samtidigt uppfyller kundernas behov bättre. Att leverantören kan erbjuda och 

tillfredsställa samt anpassa de behov som kunder har bidrar att fler använder tjänster och 

att deras ekonomi blir bättre för leverantören. Fördelen att leverantören kan göra mer 

anpassade tjänster och att dem är lättåtkomliga leder till att de även lättare kan nå nya 

kunder och applicera sig på nya marknader. Leverantören skapar större möjligheter för 

kunden på grund av att leverantören kan på ett enklare sätt integrera en tjänst med andra 

tjänster som är tillgängliga över nätet.  

 

En fördel är att det är lättare för leverantören att redan vid start att få kundens krav och 

arbetssätt. En stor fördel som leverantör av molntjänster är att försäljningsargumenten 

blir starkare. Det genererar mer pengar åt leverantörerna då både verksamhetssidan och 

IT-avdelningen tar sin budget för att köpa tjänster. I cloud computing finns det 

gemensamt bakomliggande resurser som leverantören kan utnyttja på ett effektivare sätt 

som leder till att leverantören får en bättre ekonomi. Leverantören kan även utnyttja 

molntjänster internt för sitt eget stöd som bidrar till minskade kostnader. Supportjobben 

minskar för leverantören och det gör att de kan fokusera på att utvecklingen av tjänster. 

 

En fördel inom traditional computing är att ha lokalkontor. Det för att vara närmare 

kunden för att kunna ge bättre support och kundutveckling samt att kunden ska kunna 

utnyttja den lokala kunskapen från leverantören. Den personliga bilden är viktig för att 

det personliga mötet gör att känslan att kunna träffas och arbeta tillsammans gör det hela 



 

- 66 - 

arbetet bättre. Leverantörer inom traditional computing har en närmare relation med 

kunden och det gör att leverantören får mer kunskap om kundens verksamhet. Efter flera 

års arbete tillsammans har de en nära kund relation och kan erbjuda bättre rådgivning. 

Leverantören kan skapa ett bättre förtroende till kunden eftersom kunden vet vilka de 

tecknar ett avtal med. På grund av att leverantören har en nära kundrelation och kan 

förstå sig på kundens verksamhet på ett bättre sätt kan leverantören även ge helheten till 

kunden.  

 

Andra fördelar är att leverantören får det trevligare att jobba och kan möta människor 

som de har gjort avtal och jobbar med. De har även tillgång till en bred kompetens och 

kan därför utnyttja det för att få fram vilken specialkompetens som helst. En fördel för 

leverantörerna är att det fortfarande är en omognad på marknaden när det gäller att ha 

sina IT-tjänster via nätet och kunder väljer därför oftast att ha det lokalt hos leverantören 

eller hos sig själva istället. Traditional computing leverantörer är ett bra alternativ för de 

kunder som är i behov av skräddarsydda eller specifika lösningar. Fördel för leverantören 

är även att de låter kunden vara med och påverka och delta för att stärka relationen 

mellan leverantören och kunden.  

5.4.3 Nackdelar – cloud computing och traditional computing 

Nackdelar för en leverantör inom cloud computing är att det har blivit en slags 

globalisering för att med nya marknader ökar samtidigt konkurrensen för leverantören. 

Marknaden befinner sig fortfarande på en omognad nivå ur den vinkeln att många kunder 

har frågor kring säkerheten och inte har någon tillit för den. Det är ur säkerhetsaspekten 

som gör att kunder väljer att inte köpa en molntjänst och på så sätt minskar kunderna. När 

kunder minskar blir effekten att de får förlorad inkomst och inte blir lönsamma men även 

på grund av att priserna på IT-tjänsterna går ner. Kunden betalar dessutom mindre för att 

det inte är lika många processer i cloud computing, implementationstiden är mycket 

kortare och att det blir mindre konsultinsatser. 

 

Det finns för lite kunskap och förståelse för vad cloud computing innebär. Kunden har 

ofta befintliga system som måste integreras med molnleverantörens tjänster och det kan 

vara en utmaning i sig att lösa integrationen så att den fungerar. Andra nackdelar för en 

leverantör är de regulatoriska och juridiska aspekterna som måste tas hänsyn till. Regler 

och lagar är det som kan förhindra att en kund väljer att köpa en molntjänst. Det 

begränsar försäljningen av en tjänst till kunder inom en viss bransch. Dessutom är det 

större chans att molnleverantörer bli juridiskt anklagade eftersom de ansvarar kunders 

känsliga data som de vanligtvis inte har tillgång till om kunders data försvinner. 

Molnleverantören tar mycket mer ansvar och det anses vara en nackdel eftersom de ska 

ansvara för kundens hela IT-miljö. En molnleverantör har ansvaret att alltid se till att 

kunden kan vara uppkopplad och använda tjänsterna där nackdelen är att de måste se till 

att nätverksanslutning ständigt finns. Om något går fel blir impakten större eftersom det 

är flera som delar på samma resurser. Det är svårare för molnleverantören att skapa 

förtroendet till kund på grund av att allt sker mycket snabbare och att det inte finns någon 

nära relation mellan dem. Försäljningsargumenten blir sämre för leverantören i det 

avseende att det fortfarande finns problem som måste lösas för att vinna förtroendet.  
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En nackdel som uppstår för leverantörer inom traditional computing är att de blir 

beroende av sin kund. Beroendet kan skapa misstro till leverantören för kunden kan inte 

säkert veta om leverantören kommer att göra sin del av avtalet. Nackdelen är att det är 

svårt att få kunden att ha tillit att leverantören gör sitt jobb. Deras ansvar ökar ännu mer 

när de har en nära kundrelation för då måste de verkligen ta ansvar för att inte få ett 

sämre rykte och förlora kunder. En annan nackdel är att det kan bli prispress i olika avtal 

som görs mellan leverantören och kunden för att det finns många andra som gör likadant 

arbete fast för ett billigare pris.  

 

En nackdel som leverantören möter och som blir större är att det blir svårare att leverera 

traditionella tjänster som är tillgängliga utan att gå ut i molnet. Likadana system som 

kunden har idag kommer att levereras i molnet men det kommer att vara mer 

kostnadseffektivare och smidigare. En svår uppgift för traditional computing leverantörer 

är att det blir svårt att se till att kunden får en kostnadseffektiv leverans. Traditionella 

tjänster har därför en högre prisbild än molntjänster och att det ofta tillkommer oväntade 

kostnader. En nackdel är att om leverantören har för små enheter och åtar sig för stora 

projekt när de inte har tillräckligt med resurser blir det svårt att fullfölja projektet. En 

nackdel är att det är ett stort tryck på molntjänster i marknaden. I framtiden kommer vissa 

mindre standardlösningar inte kunna levereras av traditional computing leverantörer utan 

det kommer att finnas i molnet. När leverantören inte kan vara kostnadseffektiv ökar 

dessutom konkurrensen eftersom då konkurrerar traditionella leverantörer även med 

molnleverantörer. En stor risk som leverantörer har inom traditional computing är om 

molntjänster blir skräddarsydda kommer det bli svårare att konkurrera.  
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6 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel redovisas slutsatserna utifrån analysresultatet i kapitel 5.4 som besvarar 

forskningsfrågorna. Studiens metodval utvärderas och en diskussion görs kring studiens 

reliabilitet och validitet samt generaliserbarheten. Kapitlet avslutar med förslag till 

vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 

Här presenteras en sammanfattning av det resultat som erhölls av analyskapitlet. Det för 

att besvara forskningsfrågorna och för att förtydliggöra resultatet. Slutsatserna har för 

avsikt att ge förståelse och stödja de leverantörer som står inför ett val vidare om de ska 

leverera tjänster via cloud computing eller traditional computing. En annan avsikt är 

också att bidra med förståelse och kunskap gällande vad de områdena innebär och ha 

informationsunderlag vid beslutsfattande. Huvudforskningsfrågan för denna studie har 

varit: Vilka tentativa faktorer bör en IT-leverantör inom cloud computing och traditional 

computing uppmärksamma vid val av leveranssätt? Faktorer framställs utifrån 

slutsatserna som samtliga delfrågor tagit fram som presenteras nedan. Varje för- och 

nackdel kan även ses som tentativa faktorer som bör uppmärksammas vid val av 

leveranssätt.  

6.1.1 Det som karaktäriserar cloud computing 

Här listas en sammanfattning av det som karaktäriserar traditional computing utifrån 

kapitel 5.4.1 för att ge en bättre överblick.  

 

 Det är en integrerad arkitektur 

 Erbjuder tjänster såsom: Software as a Service, Platform as a Service och 

Infrastructure as a Service 

 Leveranssättet kan vara via: Publika moln, privata moln eller hybrida moln 

 De huvudsakliga egenskaperna som cloud computing har är: Betala-per-

användning, skalbarhet, elasticitet och bred nätverksåtkomst 

 Driftsättning, installation och uppdatering av tjänster sker via molnet 

6.1.2 Det som karaktäriserar traditional computing 

En sammanfattning listas här av det som karaktäriserar traditional computing utifrån 

kapitel 5.4.1 för att ge en bättre överblick.  

 

 Kunden äger själv all IT-utrustning  

 Erbjuder tjänster såsom: servrar, hårdvara, operativsystem och mjukvara via ett 

lokalt sätt 

 Ett datorcenter är placerad i företagets lokaler 

 Driftsättning, installation och uppdatering sker lokalt hos kunden 

 Erbjuder en service desk 

 Har nära kundrelationer 

 Driftmöten samt rapportering sker kontinuerligt 
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6.1.3 Det som skiljer cloud computing gentemot traditional computing 

Det som skiljer cloud computing gentemot traditional computing listas i detta avsnitt och 

sammanfattningen har gjorts utifrån kapitel 5.4.1.  

 

 Kortare livscykel 

 Lättare driftsättning  

 Enklare installation 

 Effektivare uppdatering  

 Relationen till kunden är inte lika nära 

 Vart utrustningen är placerad 

6.1.4 Vilka fördelar har en IT-leverantör när tjänster levereras inom cloud 
computing och traditional computing? 

En sammanfattning har gjorts för att få en bättre överblick över de fördelar leverantörer 

har med att leverera tjänster antingen via cloud computing och traditional computing. 

Detta avsnitt listar en sammanfattning utifrån resultaten i kapitel 5.4.2.  

 

Fördelar - cloud computing: 

 Mindre konsultinsatser  

 Minskade resursinsatser  

 Ökad efterfrågan  

 Nöjdare kunder  

 Lättare uppgradering av tjänster  

 Kan erbjuda ”testa på” tjänster  

 Lättare att sätta upp och konfigurera tjänster  

 Tillgodose kundens snabba behov  

 Korta ledtider  

 Kan erbjuda anpassade och lättåtkomliga tjänster  

 Nå nya kunder och applicera sig på nya marknader  

 Lättare att integrera en tjänst med andra tjänster  

 Bättre försäljningsargument  

 Genererar mer pengar då de har mer kunder  

 Utnyttjar resurser på ett effektivare sätt  

 Supportjobb har minskat  

 

Fördelar - traditional computing: 

 Det finns en lokal kunskap  

 Ger bättre support och kundutveckling  

 Har personliga möten  

 Har en närmare kundrelation  

 Ger bättre rådgivning  

 Skapar bättre förtroenden – låter kunden vara med och påverka  

 Har en bättre verksamhetskännedom  

 Ger helheten till kund  



 

- 70 - 

 Möter människor i arbetet  

 Har tillgång till en bredare kompetens – special kompetens  

 Det är en omognad marknad gällande molntjänster  

 Erbjuder skräddarsydda och specifika kundlösningar  

6.1.5 Vilka nackdelar har en IT-leverantör när tjänster levereras inom cloud 
computing och traditional computing? 

En sammanfattning har gjorts för att få en bättre överblick över de nackdelar leverantörer 

har med att leverera tjänster antingen via cloud computing och traditional computing. I 

detta avsnitt listas en sammanfattning utifrån resultaten i kapitel 5.4.2.  

 

Nackdelar - cloud computing: 

 Det är en ökad konkurrens  

 Det är en omogen marknad  

 Säkerhetsaspekten gör att kunder väljer bort konceptet  

 Priserna på IT-tjänsterna minskar  

 Konsultinsatser minskar  

 Lönsamheten minskar  

 Integrera tjänster med andra leverantörers tjänster är svårt  

 För lite kunskap och förståelse för cloud computing  

 Regulatoriska och juridiska aspekter kan begränsa leverantören  

 Lättare att bli anklagad ur juridiska aspekter  

 Har ett större ansvarstagande  

 Vid fel blir impakten större  

 Svårt att skapa förtroende till kund  

 Sämre försäljningsargument på grund av de problem som finns  

 

Nackdelar - traditional computing: 

 Lättare att bli beroende av kund  

 Svårt att skapa tillit till kund  

 Ansvaret ökar vid en närmare kundrelation  

 Det blir prispress på tjänster  

 Svårt att leverera tjänster som är tillgängliga (utan att gå ut i molnet)  

 Svårare att vara kostnadseffektiv mot kund  

 Tjänster har högre prisbild än molntjänster  

 Det tillkommer ofta oväntade kostnader  

 Åtar sig ofta större projekt men med för lite resurser  

 Det är ett stort tryck på molntjänster  

 Ökad konkurrens  

 Leveransen av standardlösningar minskar  

 Svårare att konkurrera  

Ovanstående slutsatser ger en förståelse för att hjälpa leverantörer med att se vilka för- 

och nackdelar det finns med att leverera tjänster utifrån dessa två områden och hur det 

kan tänkas påverka dem. Leverantören kan sedan vid beslutsfattande ha detta resultat som 
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stöd för att besluta hur de som leverantörer väljer att leverera tjänster. De för- och 

nackdelar som har listats upp besvarar de tentativa faktorer som leverantören bör 

uppmärksamma vid valet av leveranssätt. Slutsatserna är en sammanfattning av 

resultatkapitlet som ger en bättre överblick, för att få en djupare förståelse över för- och 

nackdelar förklaras det närmare i resultatkapitlet 5.4.  

6.1.6  Vilka tentativa faktorer bör en IT-leverantör inom cloud computing 
och traditional computing uppmärksamma vid val av leveranssätt?        

Forskaren av denna studie har kommit fram till ett visst antal tentativa faktorer som en 

leverantör bör uppmärksamma på innan valet av leveranssätt beslutas. Varje för- och 

nackdel har kategoriserats till att innehålla en faktor. Faktorerna skapades genom att ha 

tolkat vad de olika för- och nackdelar innebär. Därefter samlat för- och nackdelar som har 

en gemensam nämnare i innebörden. Sedan fastställt den huvudsakliga faktorn som är 

utmärkande just för dem och slutligen har det genererat i ett antal tentativa faktorer.  

 

Teorin beskriver att det är viktigt att leverantörer definierar och studerar vilka kunder och 

relationer de har (kapitel 3.4). För- och nackdelar som presenterades i förgående avsnitt 

såsom närmare kundrelationer, förtroende till kund och lättare att bli beroende av kund, 

passar därför in i faktorn kund. Dessa för- och nackdelar fokuserar mer på den enskilde 

kunden. Teorin fortsätter beskriva om att leverantören behöver förstå efterfrågan på 

marknaden och vad de själva erbjuder för tjänster (kapitel 3.4). Det lämpade sig därför ha 

marknad som en tentativ faktor då flera för- och nackdelar handlade om efterfrågan, 

applicera sig på nya marknader, omogen marknad och stort tryck på molntjänster.  

 

Att skapa faktorn lönsamhet var lämpligt då teorin beskriver att leverantörer behöver 

förutspå om de kan vara lönsamma eller inte (kapitel 3.4). Flera för- och nackdelar 

handlade om bland annat att det är lättare att integrera tjänster med andra och det i sin tur 

ökar lönsamheten. Att det ofta tillkommer oväntade kostnader är en nackdel som hör ihop 

med faktorn lönsamhet eftersom de har mer kostnader och det påverkar lönsamheten. 

Teorin skildrar att leverantörer ska veta vad det är för konkurrens på marknaden (kapitel 

3.4). Det var därför lämpligt att skapa faktorn konkurrens då flertals för- och nackdelar 

handlade om att konkurrensen ökar och att det är svårt att konkurrera. Teorin menar även 

att vissa intressenter kan skapa gränser för vad en leverantör kan göra (kapitel 3.4). 

Utifrån nackdelarna att politiska och juridiska aspekter kan begränsa leverantören och att 

de kan lättare bli anklagad, var det därför rimligt att skapa faktorn begränsning.  

 

Teorin beskriver att leverantörer behöver veta vilka tjänster de ska erbjuda och vilka 

priser tjänsten ska ha samt kostnaden för att ta fram tjänsten (kapitel 3.4). Det var rimligt 

att skapa faktorn försäljning då vissa fördelar handlar om vilka tjänster leverantörer 

erbjuder. En leverantör enligt teorin behöver identifiera vilka investeringar som ska göras 

(kapitel 3.4). Att skapa faktorn investering var passande då flera för- och nackdelar 

innehåller flera typer av investeringar, såsom att konsultinsatser minskar, bättre 

rådgivning, kundutveckling och de utnyttjar resurser på ett effektivare sätt.    
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Tabellen nedanför listar upp de tentativa faktorer som en leverantör bör uppmärksamma 

vid val av leveranssätt. I tabellen framgår det även de för- och nackdelar vilket de 

tentativa faktorerna härletts ur, vilket även visar en tydligare beskrivning på hur 

faktorerna framkom.  
 

Tentativa faktorer 

              Cloud computing Traditional computing 

  

Fördelar 

 

Nackdelar 

 

Fördelar 

 

Nackdelar 

Kund  - Svårt att skapa 

förtroende till kund 

- Har en närmare 

kundrelation 

 

- Lättare att bli 

beroende av kund 

 

- Svårt att skapa 

tillit till kund 

 

- Ansvaret ökar 

vid en närmare 

kundrelation 

 

Marknad - Ökad efterfrågan 

 

- Nöjdare kunder 

 

- Nå nya marknader 

och applicera sig på 

nya marknader 

- Det är en omogen 

marknad 

 

- Det finns en lokal 

kunskap 

 

- Möter människor i 

arbetet 

 

- Det är en omognad 

marknad gällande 

molntjänster 

- Det är ett stort 

tryck på 

molntjänster 

 

- Leveransen av 

standardlösningar 

minskar 

Lönsamhet - Lättare att integrera 

en tjänst med andra 

tjänster 

 

- Genererar mer 

pengar då de har mer 

kunder 

- Säkerhetsaspekten 

gör att kunder väljer 

bort konceptet 

 

- Priserna på IT-

tjänsterna minskar 

 

- Lönsamheten 

minskar 

 

- Sämre 

försäljningsargument 

pga. de problem som 

finns 

 

 - Svårt att vara 

kostnadseffektiv 

mot kund 

 

- Det tillkommer 

ofta oväntade 

kostnader 

Investering - Mindre 

konsultinsatser 

 

- Minskade 

resursinsatser 

- Konsultinsatser 

minskar 

 

- För lite kunskap och 

förståelse för cloud 

- Ger bättre support 

och kundutveckling 

 

- Har personliga möten 

 

- Svårt att leverera 

tjänster som är 

tillgängliga (utan 

att gå ut i molnet) 
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- Lättare 

uppgradering av 

tjänster 

 

- Lättare att sätta upp 

och konfigurera 

tjänster 

 

- Tillgodose kundens 

snabba behov 

 

- Korta ledtider 

 

- Utnyttjar resurser 

på ett effektivare sätt 

 

- Supportjobb har 

minskat 

 

computing 

 

- Har ett större 

ansvartagande 

 

- Vid fel blir impakten 

större 

- Ger bättre rådgivning 

 

- Skapar bättre 

förtroenden – låter 

kunden vara med och 

påverka 

 

- Har en bättre 

verksamhetskännedom 

 

- Ger helheten till 

kund 

 

- Har tillgång till en 

bredare kompetens 

 

- Åtar sig ofta 

större projekt med 

för lite resurser 

Försäljning - Kan erbjuda ”testa 

på” tjänster 

 

- Kan erbjuda 

anpassade och 

lättåtkomliga tjänster 

 

- Bättre 

försäljningsargument 

 

 - Erbjuder 

skräddarsydda och 

specifika 

kundlösningar 

 

Konkurrens  - Det är en ökad 

konkurrens 

 - Det blir prispress 

på tjänster 

 

- Ökad konkurrens 

  

- Svårt att 

konkurrera 

 

Begränsning  - Regulatoriska och 

juridiska aspekter kan 

begränsa leverantören 

 

- Lättare att bli 

anklagad ur juridiska 

aspekter 

  

 Tabell 1 Tabell över de tentativa faktorer som studien tagit fram 

 

Här sker en förklarning av respektive faktor för att få en bättre förståelse hur de kan 

tolkas (se även kapitel 3.4). 
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 Kund – Fokus här är den enskilde kunden. Kundens påverkan på leverantören 

kan både vara positiv och negativ.  

 Marknad – Det menas hela marknaden och även vilken efterfrågan det finns.   

 Lönsamhet – Innebörden för lönsamhet är vad en leverantör kan gå med vinst 

men även vad de kan gå med förlust.  

 Investering – Här betyder investering resurser (pengar, tid, arbete, kunskap och 

utveckling). En investering för leverantören kan vara att de har för lite resurser, 

stora eller små kostnader, lite eller mycket kunskap och spenderar mer eller 

mindre tid på till exempel olika insatser.   

 Försäljning – Det menas vad leverantören själv kan erbjuda för tjänster och på 

vilket sätt.  

 Konkurrens – Konkurrens är andra leverantörer som kan påverka.  

 Begränsning – Avser en oberoende part som begränsar leverantören med till 

exempel olika lagar.  

6.2 Metodutvärdering 

Här presenteras den utvärdering som studien har gjort för valda metoder utifrån kriterier i 

kapitel 2.9.  

 

För denna studies undersökning har textanalys tillämpats som analysmetod. Det för att ta 

fram olika perspektiv om hur leverantörer inom cloud computing och traditional 

computing uppfattar för- och nackdelar, som dessutom genererades till ett antal tentativa 

faktorer. Textanalysen har varit till stor hjälp i analysfasen för att kunna få delar att sättas 

ihop och bli en helhet. Textanalysen har gjort det möjligt att skapa en förståelse och 

besvara forskningsfrågorna. Analysmetoden har dessutom gjort det möjligt att relatera 

ämnet till den befintliga teorin. Det har inte varit någon större svårighet att identifiera 

områdena cloud computing och traditional computing även om begreppet traditional 

computing ofta har varit till hjälp för att beskriva cloud computing. I det avseende har 

textanalysmetoden varit till hjälp för att kunna identifiera begreppet traditional computing 

utifrån att delar av teori som finns i cloud computing har satts ihop för att få en helhet.  

 

Denna studie har arbetat med en kvalitativ inriktad forskning och har använt sig av 

kvalitativa intervjuer i syftet att undersöka vad systemutvecklingsföretag anser om de 

faktorer såsom vilka för- och nackdelar. Vid intervjuerna har semistrukturerade frågor 

använts för att få svar på de frågor som studien vill besvara men samtidigt som det har 

varit följdfrågor och låtit informanterna prata. I det avseende för att få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna och få nya infallsvinklar. Intervjufrågorna baserades på vad 

studien ville besvara och även den teoretiska referensramen. Från de transkriberade 

intervjuerna har tolkande analyser gjorts och efter varje intervju transkriberades 

intervjuerna och en sammanfattning gjordes för att kunna vara till hjälp inför nästa 

intervju. Alla intervjupersoner gav tillåtelse att intervjun spelades in på en diktafon. 

Studiens kvalitativa inriktning var lämplig eftersom den skapade en förståelse för 

forskningsfrågorna både teoretiskt och empiriskt. Då en tolkning gjordes för de för- och 

nackdelar som dessutom skapade en djupare förståelse, som i sin tur ger en bättre 

vägledning till leverantörer.  Den kvalitativa metoden är därför mest passande för denna 

studie.  
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Cloud computing som är ett aktuellt ämne har forskaren av denna studie använt sig av 

internetbaserade artiklar och tidsskrifter för att vara uppdaterad och få den senaste 

informationen om ämnet. Denna typ av insamlingsmetod användes för att vara 

uppdaterad och där exempelvis böcker valdes utifrån årgång för att ha den senaste 

informationen. Forskaren har därför lagt tyngd på att vara källkritisk vid val av 

information då studien eftersträvade att ha så trovärdig information som möjligt. Det var 

viktigt att ha den senaste informationen om cloud computing då det är ett ämne som är 

aktuellt. Forskaren har följt de metoder som beskrivs i kapitel 2 och forskningsfrågorna 

har besvarats, därför anser forskaren att de valda metoderna är passande för denna studie.  

6.2.1 Validitet 

Forskaren har under studiens undersökning försäkrat sig om att validiteten är hög. Det har 

gjorts genom att se till att det som undersökts stämmer överens med det som forskaren 

avser att undersöka. Det som ämnades undersöka var att få en förståelse för vad cloud 

computing och traditional computing innebär och vad som skiljer dem åt, samt att ta reda 

på vilka för- och nackdelar det finns med att leverera tjänster som leverantör. Det som 

även ämnades undersöka var att ta fram tentativa faktorer som en leverantör bör 

uppmärksamma. Det har forskaren försäkrat sig om att det har följts under hela 

undersökningen. Forskaren har dessutom sett till att metoderna är noga detaljerade där 

alla faser i forskningsprocessen är fullständiga och skrivna. Det gör att andra ska kunna 

tillämpa sig av metoderna.  

 

Resultatet har haft i syfte att kunna användas av andra människor i en annan miljö. 

Forskaren av denna studie har arbetat fram ett resultat som leverantörer kan använda sig 

utav när de ska bestämma vidare om hur och vilka tjänster inom vilket område de ska 

leverera. Det för att belysa ytterligare tentativa faktorer som kan tänkas påverka valet av 

att leverera tjänster inom cloud computing eller traditional computing. Forskaren anser 

tydligt att resultatet ger faktorer. Datainsamlingen och analysen är tillförlitlig då 

forskaren avsett att vara så ärlig som möjligt utan att ljuga eller förvrida sanningen.  

6.2.2 Reliabilitet 

För att studien ska ha en hög reliabilitet ska den kunna upprepas av andra forskare och 

erhålla samma resultat. I en kvalitativ forskning är det omöjligt att få samma resultat för 

att den oftast handlar om att studera sociala företeelser och kan därför inte få samma 

resultat. Studien har därför låg reliabilitet då intervjuernas svar inte kan ges igen och 

kommer att förändras med tiden. Det som ska vara replikerbart är metoderna och i denna 

studie är de detaljerade och skrivna. Forskaren har säkerställt att pålitligheten är hög och 

det görs genom att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla 

forskningsprocesser samt att problemformuleringen är besvarad. Valet av analysmetod 

och intervjupersoner är dessutom noggrant genomtänkta.  

 

Problemformuleringarna blev besvarade med hjälp av studiens metoder såsom intervjuer 

och litteraturstudier. Genomförandet av den teoretiska referensramen användes 

litteraturstudier. För att öka pålitligheten i studien genomfördes intervjuer av leverantörer 

både inom cloud computing och traditional computing. Att analysera synsätten gjordes 
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för att kunna sätta cloud computing mot en annan typ av leverantör och på så sätt skapa 

en bredare uppfattning. Att säkra trovärdigheten på studien har forskaren av denna studie 

arbetat iterativt med att säkerställa att reliabiliteten och validiteten är hög.  

6.2.3 Generaliserbarhet  

Den teoretiska referensramen för denna studie har en god generaliserbarhet. Teorins roll 

har betydelse utanför den empiriska undersökningen och teorin baseras inte på specifika 

fall. Den empiriska undersökningens intervjupersoner har minst 10 års arbetserfarenhet 

och anses därför vara representativa för områdena som studien har undersökt. Hög 

generalitet uppnås även då resultatet framtogs av att alla intervjupersoner fick liknande 

frågor. Intervjupersonerna anses representera vilka för- och nackdelar det finns med 

cloud computing och traditional computing, då begreppen har en motsvarande innebörd i 

alla organisationer som är inriktade mot systemutveckling. Intervjupersonernas svar är 

tagna ur verkligheten och anses därför vara representativa. Att resultatet inte skulle vara 

generaliserbart skulle vara att attityder, värderingar och åsikter påverkar 

intervjupersonens svar och att de har en avvikande definition av begreppen. Studien som 

har presenterat tentativa faktorer och inte har gjort en prövning på dessa faktorer. Det gör 

att generaliserbarheten inte kan vara god fullt ut då forskaren av studien inte kan vara 

säker på faktorernas giltighet, men de kan vara tillräckligt relevanta för leverantörer.    

 

Som helhet riktar sig denna studie mot de personer eller företag som funderar över de 

faktorer som måste tas hänsyn till när de ska börja leverera tjänster. Dessutom till de som 

har ett intresse för att veta mer om områdena cloud computing och traditional computing. 

Resultatet kan användas som stöd för leverantörer för att förstå vilka faktorer som bör 

uppmärksammas vid val av leveranssätt och för- och nackdelar som leveranssätten 

medför.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på att ta fram tentativa faktorer som en leverantör bör 

uppmärksamma på vid val av leveranssätt. Det gör det intressant att fortsätta vart denna 

studie slutade och ta fram bevisförda faktorer som kan fungera som en vägledning på hur 

leverantörer ska göra. Det kan göras genom att använda sig av denna studie som är 

förberedande för framtida forskning och använda de tentativa faktorerna. Där kan olika 

prövningar göras med leverantörer för att fastställa vägledande faktorer och vad som är 

mest fördelaktigt att använda i framtiden. 

 

Studien har fokuserat på att ta fram faktorer utifrån ett leverantörsperspektiv. Det hade 

varit intressant att gå djupare in på till exempel ekonomiska aspekter för att få reda på 

vad som är mest lönsamt för en leverantör att leverera, antingen tjänster via cloud 

computing eller traditional computing.  

 

Ett annat forskningsämne som kan vara intressant att genomföra är att intervjua kunder 

som har legala krav men vill använda sig av molntjänster. Det intressanta hade varit att se 

hur leverantören gör i praktiken för kunder med legala krav. Även vad som gör det 

möjligt att uppfylla både kundens önskemål samtidigt som de legala kraven uppfylls.    
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Leverantörer inom cloud computing och traditional computing talar om att vissa typer av 

tjänster kommer att levereras via molnet och vissa tjänster kommer att levereras på ett 

traditionellt sätt. Det skulle vara intressant att ta reda på vilka typer av tjänster som 

kommer att befinnas sig i molnet och vilka som kommer att vara fokus i traditional 

computing. Det kan tänkas sig göra både ur ett kundperspektiv och ur ett 

leverantörsperspektiv.  

 

- Ur kundperspektivet kan en forskning göras om vilka typer av tjänster som de kan 

tänka sig ha i molnet eller lokalt och vad som lämpar sig bäst för dem. Forskaren 

kan välja ett stort företag och jämföra det med ett mindre företag för att se 

eventuella skillnader.  

 

- Ur leverantörsperspektivet kan en forskning göras vidare vilka tjänster som är 

mest lämpat att levereras via molnet och på det traditionella sättet och även här 

kan forskaren välja ett större företag och ett mindre företag för att se eventuella 

skillnader.  

 

Som intervjuperson 1 nämnde kommer nya begrepp såsom cloud integration och cloud 

orchestration att vara i fokus i framtiden. Det kan därför vara intressant att göra en 

forskning kring hur de fungerar och hur leverantörer i praktiken får olika tjänster att 

samverka med varandra.  
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Bilagor 
 

Intervjufrågor  

Inledande frågor 

 Vad är din roll i företaget som du arbetar idag? 

 Hur länge har du jobbat inom branschen? 

 Vilka erfarenheter har du sedan innan? Bakgrund? 

Allmänt 

 Hur länge har ni levererat tjänster via molnet/lokalt till kund? 

 Varför började ni med att leverera tjänster via molnet/lokalt till kund? 

 Hur levererade ni era tjänster innan molnet/lokalt till kund? 

 Hur arbetar ni med molntjänster? 

 Hur går driftsättningen till? 

Fördelar  

 Vilka fördelar medför tjänster via molnet/lokalt till kund för ert företag? 

 Vilka fördelar anser du att det finns som företag med att leverera 

molntjänster/tjänster lokalt till kund? 

Nackdelar  

 Vilka nackdelar anser du att det finns som företag med att leverera 

molntjänster/tjänster lokalt till kund? 

 Vilka risker ser du med att jobba på detta sätt? 

Kundpåverkan 

 Hur påverkas kundens krav sättet att leverera tjänster på? 

Avslutande frågor 

 Är det något mer du vill tillägga? 

 Får jag kontakta dig om det dyker upp fler frågor? 
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