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II 

Abstract 
E-commerce companies are constantly trying to strive for expansion. At the same time, 

they want an IT solution that is as cost efficient as possible. Safety is also something that 

is valued highly. Cloud services are a technology that can be used to achieve this. But e-

commerce companies must first know that they have to gain from these services. Safety 

is an obstacle here. After our interviews with e-commerce companies in the clothing 

business in Borås, the companies showed how important it was that confidential business 

information absolutely did not leak out. Security is the biggest issue with clouds and the 

responsibility for safety rests precisely on the company buying the service. Although a 

cloud provider offering security, backup and good uptime, it still comes down to the 

company to ensure that they deliver this. At the same time, there’s a lot of discussion on 

the topic and many believe it’s because the lack of knowledge that companies are afraid 

of the risks. If the company absolutely doesn’t want information to leak, then they may 

choose to have a combination of private and public clouds in what is called hybrid cloud. 

This is because the private cloud is built and hosted within the company. As such, the 

data stored in the private cloud is not shared with other companies. It is important for the 

company to see for themselves, what kind of security requirements they have. Are there 

requirements for security in some areas but not in others, then can hybrid cloud be a 

solution. After interviewing three of the largest e-commerce companies in Borås, we have 

seen a tendency for this.  

There are many areas that the companies we interviewed were able to use cloud services 

at. We have focused on its core business, the support systems, website, communication 

and office applications. The reason for this is that the companies we interviewed felt that 

these elements were the most important. 
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III 

Sammanfattning 

E-handelsföretagen försöker ständigt sträva efter expansion. Samtidigt så vill de ha en IT-

lösning som är så kostnadseffektiv som möjligt. Säkerhet är också någonting som 

företagen värderar väldigt högt. Cloud services är något som kan användas för detta. Men 

e-handelsföretagen måste först och främst känna att de har någonting att utvinna av dessa. 

Säkerheten är här ett hinder. Efter våra intervjuer med e-handelsföretagen inom 

klädesbranschen i Borås så betonade samtliga företag hur viktigt det var att hemlig 

företagsinformation absolut inte fick läcka ut. Det är säkerhet som är den största frågan 

med moln. Ansvaret för säkerheten ligger just på företaget som köper tjänstens sida. 

Även om en cloud provider erbjuder säkerhet, backup och bra upptid, så är det 

fortfarande upp till företaget att se till att de levererar detta. Samtidigt så går det mycket 

diskussion kring ämnet och många menar att det är nytt och bristen på kunskap som gör 

att företagen är rädda för riskerna. Vill företaget absolut inte att utomstående ska få 

komma åt viktig företagsinformation, då kan de välja att ha en kombination av privata 

och publika moln i det som kallas hybridmoln. Detta beror på att privata moln är byggda 

och driftade inom företaget. På så vis är data som finns lagrat i det privata molnet inte 

delat med andra företag. Det viktiga är för företaget att själva se vad de själva har för 

krav på säkerhet. Finns det krav på säkerhet på vissa delar men inte på andra, så kan 

hybridmoln vara en lösning. Genom att intervjua tre av de största e-handelsföretagen i 

Borås så har vi sett en tendens till detta.  

Det finns många områden som de företag vi intervjuat skulle kunna använda sig av cloud 

services på. Vi har fokuserat på kärnverksamheten, de stödsystem som de använde, 

webbsidan, kommunikation och kontorsprogram. Anledningen till detta är att företagen 

som vi intervjuat tyckte att dessa delar var viktigast. 

 

Nyckelord: Moln, cloud service, cloud computing, e-handel 
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1 Inledning 

Detta kapitel skall ge en bakgrund på området cloud services och cloud computing. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bakgrundsbeskrivning 

En ideal bild av system skulle kunna beskrivas som: “Beräkning, lagring och 

kommunikation är relativt billigt, systemet skalas upp och ned då det behövs, körs av sig 

självt och alltid fungerar.” (Marks & Lozano 2010). De beskriver detta ideal som någon 

form av vision som personer som jobbar med cloud computing har. En av 

nyckelkomponenterna med cloud computing är just skalbarhet.  Yahoo arbetade runt 

1994 med att indexera Internet (Marks & Lozano 2010). Denna indexering gjordes 

manuellt från början, men i takt med att Internet växte så blev det omöjligt att fortsätta 

göra det manuellt. Det krävde istället automatiserade maskiner som hanterade 

indexeringen snabbare än Internet växte. Likaså behövdes också utrymme att lagra 

indexeringen för alla dessa sidor. Detta utrymme var också tvunget att kunna utökas i takt 

med den snabba utvidgningen av Internet (Marks & Lozano 2010). 

 

Det finns några andra komponenter som kan användas för att närma denna vision. En av 

dem är “Commodity Hardware”, alltså att istället för att använda en kraftig superdator så 

kan samma resultat uppnås med flera stycken sämre datorer som jobbar tillsammans. Det 

som möjliggör detta är då hur programvaran fungerar (Marks & Lozano 2010). 

Nätverkshastighet är en sak som också kan begränsa skalbarheten. Nätverkshastighet har 

inte förändrats i samma takt som resten av tekniken. Detta kan komma att skapa problem 

för cloud services i framtiden (Marks & Lozano 2010). Virtualisering, som är en annan 

komponent, går ut på att dela användning av datorer med icke kompatibla system (Marks 

& Lozano 2010). Som tidigare nämnt så är programvaran styrande för hur arkitekturen 

kan se ut. Marks och Loranzo (2010) talar om “Application Architectures” och om hur en 

service-orienterad arkitektur kan användas för att definiera en API (Application 

Programming Interface). 

  

Cloud computing är ett sätt att erbjuda resurser över Internet som är dynamiskt skalbara 

och ofta virtualiserade. Dessa resurser fungerar ofta som tjänster, beskriver Furht & 

Escalante (2010). Vidare så menar de att cloud computing har växt fram från olika 

paradigm. Från terminaler och stordatorer, till PC, nätverk, grid och cloud computing 

(Furht & Escalante 2010). 

 

Cloud computing, består ofta av flera olika tjänster och har också en lagerskiktad 

arkitektur. Dessa lager är applikation, plattform, infrastruktur, virtualisering, servers och 

lagring (Furht och Escalante 2010). Det översta lagret hänvisar till SaaS (Software as a 

service) och betyder att programvara körs från molnet. Plattformslagret PaaS (Platform as 

a service) skall inkludera operativsystem och bidra till att utföra tjänster för applikationer. 

Det tredje, IaaS (Infrastructure as a service) handlar om att leverera datorkraft som en 



 

 

resurs. dSaaS (Data storage as a service) alltså sista lagret, förser användare med 

lagringsutrymme och bandbredd för detta utrymme (Furht och Escalante 2010). 

 

Med hjälp av denna arkitektur så skiljer sig cloud computing med ett antal olika drag. 

Skalbarhet och tjänster på begäran: molnet erbjuder sina tjänster till användare när de 

behövs, resurserna sträcker sig också över flera datalager. Användarcentrerat gränssnitt: 

det spelar ingen roll vart användaren befinner sig. Så länge användaren har tillgång till 

Internet så kan tjänsten användas. Garanterad kvalitet: bandbredd, lagringsutrymme och 

prestanda försäkras av molnet. Självstyrande system: molnet sköter självt hur data 

hanteras internt och detta blir transparent för användaren. Kostnader: istället för att göra 

en tidig investering, så betalas istället för tjänster och för den kapacitet de kräver. Furht 

och Escalante (2010). 

  

Furht & Escalante (2010) beskriver tre olika sorters cloud computing. Vid ett publikt 

moln så erbjuds resurser i form av web-services eller web-applikationer från en 

tredjeparts leverantör. Privata moln fungerar som moln inom privata nätverk. Dessa moln 

sköts och hanteras av ett företags IT-avdelning eller med hjälp av en leverantör av cloud 

services. Den sista sortens moln beskriver Furht & Escalante (2010) som en slags hybrid 

av de två föregående. Som namnet avslöjar så använder ett hybridmoln både publika och 

privata moln. Det kan dock medföra ökad komplexitet. 

 

Det finns en grundläggande skillnad mellan cloud computing och cloud services. Cloud 

computing är tekniken och grunden för att hantera och underhålla cloud services. Cloud 

services är tjänster som körs i molnet. Dessa tjänster är de som användare kommer åt med 

exempelvis webbläsare och körs ofta utanför anläggningen med stöd från en tredje part 

(Furht & Escalante 2010). 

1.2 Problemformulering 

Cloud services och cloud computing har blivit allt mer utbrett bland företag och 

verksamheter. Det är också ett populärt diskussionsområde i IT-sfären. En av 

anledningarna till detta kan tänkas vara några av de saker som beskriver cloud computing, 

alltså minskade kostnader, skalbarhet, flexibelt och minskade installationstider (Marks & 

Lozano 2010). Detta är några punkter som ofta ses som problem med IT inom företag. 

Det finns också en viss skepticism kring området. Exempelvis så har Oracles CEO talat 

om det som “idiotiskt” och “struntprat” (Farber 2008). Han menar att det är något av en 

fluga och att företag vill använda sig av det bara för att det är populärt, trots att ett behov 

kanske inte existerar. 
  

En sökning med sökmotorn www.google.com på “cloud computing” resulterar i över 30 

miljoner träffar respektive en miljon för “cloud service” (2011-03-16). Att cloud 

computing och cloud services existerar är ett populärt område, frågan är hur det kan vara 

passande att använda. Att använda sig av något för att det är populärt, eller rätt i tiden är 

ingen god anledning. Det finns också väldigt många alternativ som uppkommit som ett 

resultat från det populära området. Därför vill vi utforska området och se på hur det 

skulle kunna användas. Vi har efter en kort förundersökning kommit fram till att vissa e-

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/


 

 

handelsföretag i Borås inte använder sig av cloud services. Det visade sig till och med att 

de inte hade en tydlig bild av vad det ens var. 
 

Det finns en del frågor som vi vill få svar på om dessa områden. Det vi vill ta reda på är 

hur just e-handelsföretag i Borås skulle kunna använda sig av cloud services. Det finns 

också olika typer av moln som privata, publika och hybrid. Intressant är också att titta på 

hur dessa skulle kunna användas inom e-handelsföretagen. Säkerhet är en av de stora 

frågorna kring cloud services och här vill vi också få fram vart ett företag kan tänka på 

säkerhet, men också vad de kan tänka på kring området. 
 

Det som vi inte skall titta på är de mer affärsmässiga aspekterna inom e-handelsföretag. 

Istället ligger fokus på hur tekniken kan användas. Självklart så är IT en del av 

verksamheten, vilket gör det omöjligt att undgå verksamheten helt, men största fokus 

ligger på IT och hur cloud services skulle kunna användas. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är undersöka och skapa kunskap om hur cloud services kan 

användas inom e-handelsföretag. Syftet är också att ge en bild av hur e-handelsföretag 

skulle kunna använda sig av dessa, samt vad de skulle behöva tänka på kring säkerhet i 

området.  

1.4 Forskningsfrågor 

1. Hur kan cloud services användas inom e-handelsföretag? 

1.1 Hur kan olika typer av cloud services användas inom e-handelsföretag? 

1.2 Vad kan e-handelsföretag tänka på kring säkerhet vid användning av cloud 

services? 

1.3 Vart kan e-handelsföretag tänka på säkerhet vid användning av cloud services? 

1.5 Förväntat resultat 

Det studien förväntas resultera i är en förklaring av hur cloud services kan användas inom 

e-handelsföretag. Detta skall inkludera hur olika typer av cloud services kan användas. Vi 

skall också beskriva vart och vad ett e-handelsföretag kan tänka på kring säkerhet med 

cloud services. Resultatet skall vara i form av en modell samt en beskrivning av dessa 

områden. 

1.6 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till e-handelsföretag i Borås. De typer av e-handelsföretag 

som vi har tänkt inrikta oss på är inom klädbranschen. Detta för att fokusera på företag 

med liknande struktur och få ett säkrare resultat. När det gäller den tekniska och den 

affärsmässiga aspekten så blir vi tvungna att avgränsa oss från en av dessa och lägga 

fokus på den aspekt som vi själva tycker är mest intressant. Här har vi därför tänkt lägga 

mer fokus på den tekniska aspekten då vår huvudsakliga frågeställning är mer inriktad på 

den tekniska än den affärsmässiga aspekten. 



 

 

1.7 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig mot personer som är intresserade av hur cloud services skulle kunna 

användas inom e-handelsföretag. Den ska också kunna användas för att skaffa en 

överblick om konsekvenserna med att använda cloud services i ett e-handelsföretag, men 

också kring området cloud computing och cloud services. Akademiker med intresse för 

cloud services kan också använda uppsatsen, samt personer med allmänt intresse i 

området. De vi utvecklar kunskap om är de e-handelsföretag som vi kommer att 

analysera. En annan intressent är just de e-handelsföretag som vi analyserar, dessa kan ta 

del av den kunskap vi skapar för att se hur de skulle kunna använda cloud services i sin 

verksamhet. 

 



 

 

 

2 Vetenskapligt förhållningssätt och metod 

Kapitlet beskriver de metoder som vi använt i studien. Vi förklarar också här hur vi gått 

till väga i studien. 

 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

Goldkuhl (2011) beskriver att för att kunna värdera kunskapen som skall tas fram så 

krävs det en karaktärisering av kunskapen. Han menar också att karaktäriseringen kan 

användas för att fastställa utvecklingsarbetets strategi. Kategoriell kunskap är grunden 

och förutsättningen för samtliga kunskapsformer (Goldkuhl 2011). 

  

Tabell 1 - Kunskapskaraktärisering 

Kunskapsbehov Karaktärisering 

Hur kan cloud services användas inom e-

handelsföretag? 

Förklarande, Värde, Kritisk, 

Klassificerande, Prospektiv 

Hur kan olika typer av cloud services 

användas inom e-handelsföretag? 

Klassificerande, Prospektiv 

Vad kan e-handelsföretag tänka på kring 

säkerhet vid användning av cloud services? 

Värde, Kritisk 

Vart kan e-handelsföretag tänka på 

säkerhet vid användning av cloud services? 

Värde, Kritisk 

 

De kunskapsformer vi lägger som grund är värde och kritisk kunskap. Dessa skall komma 

från för- och nackdelar av cloud services (fråga 1.2). Fråga 1.1 skall leda till 

klassificerande och prospektiv kunskap. Genom dessa delmål av kunskapskaraktärer kan 

vi sedan gå vidare för att förklara kunskapsbehovet på huvudfrågan. 
 

2.1.1 Förklarande kunskap 

Förklarande kunskap innebär en eller flera förklaringar till varför orsaken till något är 

som det är (Goldkuhl 2011). Detta omfattar grunder, skäl och förutsättningar för 

fenomenet. Förklaringskunskap kan vara förklarande för framtiden, hur någonting kan 

förklaras för att förutse någonting annat. 

2.1.2 Värdekunskap 

Värdekunskap skall utveckla mål, visioner, värderingar och preferenser. Det handlar 

alltså om hur någonting bör vara. Goldkuhl (2011) menar att detta motiveras med att 

hänvisa till mer grundläggande mål och värden. 



 

 

2.1.3 Kritisk kunskap 

Kritisk kunskap baseras ofta på värdekunskap och handlar om att ifrågasätta fenomen 

(Goldkuhl 2011). 

2.1.4 Klassificerande kunskap 

Klassificerande kunskap handlar om att dela upp ett fenomen i kategorier och 

underkategorier för att få en hierarkisk struktur. Detta görs genom att identifiera 

egenskaper som skiljer olika klasser av fenomenet (Goldkuhl 2011). 

2.1.5 Prospektiv kunskap 

Prospektiv kunskap handlar om framtiden, hur något skulle kunna vara. Meningen är att 

skapa något helt nytt och ofta i form av scenarion. Ofta innebär det att göra skisser, 

modeller och prototyper, detta kallas för designinriktat arbete (Goldkuhl 2011). 

2.2 Vetenskapligt perspektiv 

 

Hermeneutik handlar om analys och tolkning av texter, med andra ord tolkningslära. 

Patel & Davidsson (2003) beskriver hermeneutiken som en mångfacetterad företeelse och 

att det är svårt att beskriva vad som faktiskt kännetecknar den. 
 

Eftersom vår huvudsakliga forskningsfråga karaktäriserats som förklarande kunskap så 

passar det hermenutiska perspektivet bäst för vår studie. Forskningsfrågan frågar hur e-

handelsföretag kan använda sig av cloud services, vilket syftar på att det finns fler än ett 

sätt att göra detta. Detta är ännu en anledning till att hermenutiskt forskningsfokus valt att 

tillämpas. Ett positivistiskt synsätt förutsätter att det finns en sanning enligt Patel & 

Davidsson (2003). Detta stämmer därmed inte överrens med vår forskningsfråga. 
  

Oates (2006) beskriver fem kriterier till hermeneutiskt forskningsfokus. 

Pålitlighet. Istället för att prata om en forsknings validitet som positivism gör, så frågar 

hermeneutik “Hur mycket förtroende kan vi lägga på forskningen?”. 

Bekräftelse. Kan bedömas genom att en forskningsprojekt-revisor följer en 

"verifieringskedja" - tittar på rådata, sammanfattningarna av rådata, producerad analys, 

forskningsanteckningar, och så vidare (Oates 2006). 

Beroenden. Här tittar vi på hur väl forskningsprocessen är sparad och dokumenterad. 

Trovärdighet. Kan åstadkommas genom exempelvis långvarig engagemang i 

problemsituationer av forskaren. Multipla datakällor, metoder, teorier och respondenter 

som kontrollerar beskrivningar och tolkningar, där forskare går tillbaka till sina 

informanter för att kontrollera att deras texter är korrekt (Oates 2006). 

Överförbarhet. Forskaren bör ge en tillräckligt detaljerad beskrivning så att läsarna kan 

bedöma ifall deras egna intressesituationer har liknande drag, detta så att deras fynd kan 

bli relevant för dem. Hermeneutik är mer avslappnad när det gäller att dra allmänna 

slutsatser till skillnad från positivism (Oates 2006). 



 

 

2.3 Metoder och forskningsansats 

2.3.1 Forskningsansats 

Då vi valt att arbeta med det hermeneutiska perspektivet, så kommer vi att arbeta med 

tolkning av texter. Detta innebär att vi behöver samla in texter. Därför passar en kvalitativ 

forskningsansats bättre för vår studie. En kvantitativ studies datainsamling resulterar i 

form av mätbara siffror och data.  
 

Den kvantitativa ansatsen används huvudsakligen av positivistiska forskare där de 

vanligaste sätten att samla in data på är med experiment eller undersökningar. Här är 

tanken att leta efter mönster i data och därifrån dra slutsatser. Det är vanligt att använda 

grafer, diagram och tabeller för att visuellt beskriva mönstren.  

 

Vår studie ska inte baseras på mätningar. Vår huvudfråga förutsätter att det inte bara 

finns en enda sanning utan det är möjligt att andra forskare skulle få fram andra 

slutsatser. Därför är den kvalitativa ansatsen att föredra i det här fallet. 
 

2.3.2 Urval 

Eftersom vi skall ta fram kunskap om hur cloud services kan användas inom e-

handelsföretag så blir vår urvalsram begränsad till e-handelsföretag. Vi har dessutom 

gjort en begränsning till e-handelsföretag i Borås stad. Dessa skall också vara e-

handelsföretag inom klädbranschen. 

 

Urvalstekniken vi skall använda oss av är ändamålsenligt urval. Alltså så kommer vi att 

välja företag som vi tror kan generera värdefull data. Detta för att vi behöver undersöka 

företag som arbetar i samma bransch för att kunna få in information som kan leda till en 

värdefull analys. 

2.3.3 Insamlingsmetod 

 

Kvalitativa intervjuer 

De intervjuer vi kommer att genomföra skall vara av kvalitativ karaktär. De kommer att 

vara semi-strukturerade, vilket innebär att vi kommer att ha ett antal fastställda frågor 

som vi kan kasta om i ordning om det behövs. Frågorna för intervjuerna kommer att vara 

nära kopplade med forskningsfrågorna, men samtidigt vara anpassade för olika 

intervjupersoner. Med detta menar vi att exempelvis språk kommer att vara jämbördigt 

med intervjupersonernas språk. Vi skall alltså inte gå in för mycket på tekniska termer 

som de kanske inte känner till. Om detta är oundvikligt så kommer vi att förklara 

begreppen som intervjupersonen behöver känna till. Vi kommer också att ha en lista på 

de områden som vi vill få ut information om. Detta för att kunna hålla oss till områdena 

och strukturera intervjuerna. Vi kommer också att testa intervjufrågorna för att se om de 

är hållbara. 



 

 

 

Oates (2006) beskriver några områden för utvärdering vid intervjuer. Dessa omfattar 

några som vi kommer att tänka på vid och efter genomförandet av intervjuerna. 

 Var intervjuerna strukturerade, semi-strukturerade eller ostrukturerade? 

 Vilken information om intervjupersonen gavs ut och hur påverkade det intervjun? 

 Information om intervjuns omgivning. 

 Hur spelades intervjun in? 

 Hur väl genomfördes den intervjubaserade insamlingsmetoden? 

 

Vi kommer att börja med att ställa frågor om intervjupersonen för att få 

bakgrundsinformation. Vidare kommer vi att gå in mer på de områden som är intressant 

för studien. Detta gör vi för att få igång intervjupersonen genom att börja med enklare 

frågor. 
  

Deltagares rättigheter 

När vi skall genomföra dessa intervjuer så är det viktigt att de personer och företag som 

intervjuas har en del rättigheter. Oates (2006) beskriver några olika rättigheter som vi 

kommer att ha i åtanke vid studien. 

 Rätt att inte deltaga 

 Rätt att återkalla 

 Rätt att ge informerat samtycke 

 Rätt att vara anonym 

 Rätt till sekretess 

 

Dessa innebär att personerna skall kunna välja att inte delta i studien, de skall kunna vara 

med på en intervju men sedan ändra sig och dra sig ur. De skall kunna medge att de vill ta 

del av studien, men först efter att ha fått klartgjort för sig vad studien handlar om, deras 

roll i studien samt hur den information de ger ut kommer att användas. De skall också här 

informeras om att de kan dra sig ur när de vill (Oates 2006). Därför skall vi också låta 

personerna läsa rapporten och låta dem godkänna den information vi tagit del av. Rätten 

till sekretess handlar om hur vi hanterar den data vi samlar in. Vi skall exempelvis inte 

låta den data ligga och skräpa på något skrivbord, utan detta skall hanteras på ett säkert 

sätt (Oates 2006). 
 

Intervjuförberedelser 
Före vi genomför intervjuer så kommer vi att kolla upp en del saker för att se hur vi kan 

genomföra intervjuerna. Vi kommer att förklara för intervjupersonerna vad vi genomför 

för forskning och varför vi vill göra en intervju med just dessa personer. Vid kontaktande 

av intervjupersoner så kommer vi också att ställa frågor om integritet. Alltså om 

personerna kan tänkas ställa upp med namn eller om de vill vara anonyma. Vi kommer 

också att fråga om vi får spela in intervjun. 
  

Insamlingsinstrument 
Vi kommer att använda oss av olika insamlingsinstrument. Dessa kommer att påverkas av 

huruvida intervjupersonen vill bli inspelad eller inte. 
  



 

 

Intervjuroller 

Vi kommer före intervju-genomföranden att bestämma våra roller i intervjuerna. Vem 

som skall ställa frågor och vem som skall dokumentera och observera. 

2.3.4 Analysmetod 

För att analysera den kvalitativa data som vi samlat in under intervjuerna så har vi använt 

oss av olika steg som Oates (2006) presenterar. 

 

Det första steget är förberedelse av data. Oates (2006) menar att all data skall samlas in i 

ett liknande format. Vid transkribering av ljudinspelningar så skall marginaler lämnas för 

anteckningar. Oates (2006) talar också om vikten i att alltid duplicera data och inte 

använda orginalet. Vid själva analysen av data så har vi delat upp texten i tre olika 

kategorier. Dessa är: 

 

 Sådant som inte har något med studien att göra. 

 Sådant som kan vara beskrivande för läsaren, exempelvis företagsinformation. 

 Sådant som är relevant för studien. 
 

Efter detta så har vi fokuserat på den sista punkten, sådant som är relevant för studien. 

Oates (2006) menar här att texten skall delas upp i delar och förklaras med en kort 

beskrivning i marginalen. När dessa kategorier identifierats så skall dem förfinas, vissa 

kan vara för stora och behöver brytas ned i mindre delar (Oates 2006). För att göra detta 

bra så krävs det att texten läses igenom många gånger (Oates 2006). Nästa steg beskriver 

Oates (2006) som att försöka hitta teman och relationer mellan dessa kategorier. När 

dessa börjar växa fram så skall de också förklaras. Detta kan göras med existerande teori 

eller att vi bygger upp en teori från data menar Oates (2006) I vårat fall så har vi jämfört 

med existerande teori. Oates (2006) beskriver också att det är viktigt att titta efter sådant 

som säger emot den teori som tagits fram. Eftersom vi skulle titta på hur dessa företag 

skulle kunna använda cloud services så har vi jämfört det som företagen hade med 

existerande teori om cloud services och exempel på konkreta cloud services. 

 

Oates (2006) beskriver också att en av fördelarna med kvalitativ dataanalys är att det är 

möjligt att komma fram till alternativa resultat. Detta betyder att olika forskare kan 

komma fram till olika resultat. Men det behöver inte betyda att resultatet är felaktigt. Ett 

exempel på detta är vår studie som resulterar i ett förslag på hur cloud services kan 

användas. Det kan förstås finnas många andra sätt.  

2.3.5 Utvärderingsmetod 

För att den kvalitativa studien skall genomföras korrekt så finns det några kriterier för 

utvärdering av kvalitativt material som vi valt att tillämpa. Goldkuhl (2011) beskriver 

dessa kriterier som nödvändiga för att nå hög kvalitet vid vetenskapligt arbete. 
  

Samtliga kriterier beskrivs av Goldkuhl (2011). 



 

 

 

Nyfikenhet 
De som genomför en studie måste tillföra ett engagemang för det område som studeras. 

 

Öppenhet 
Det skall finnas en öppenhet för nya teorier och förslag. Forskarna skall inte vara låsta till 

något tankesätt eller någon teori.  

 

Tydlighet 
Arbetet skall presenteras på ett tydligt sätt som inte kan tolkas på flera sätt. Antaganden 

och egna värderingar måste motiveras tydligt. 

 

Ärlighet 
Det är viktigt att forskaren förklarar saker som de är och inte försöker försköna materialet 

för egen vinning. 

 

Noggrannhet 
Studien skall genomföras med noggrannhet. 

 

Ansvarsfullhet 
Då andra personer kan tänkas referera till studien så är det viktigt att forskare tar ansvar 

för den. 

 

Nyskapande 
Studien skall presentera ny kunskap, personerna som genomför den skall då inte vara 

rädda för att gå in på outforskad mark. 

 

Kumulativitet 
Ny kunskap som skapas skall alltid ha en relation till tidigare kunskap. 

 

Rationalitet 
Beslut som görs i studien måste vara väl motiverade och grundade. De tolkningar som 

görs måste förklaras, samt de tolkningar som avfärdas måste också motiveras. 

 

Reflektion 
Detta går ut på att problematisera sådant som är känt. Ingenting kan tas för givet, utan allt 

måste granskas och motiveras. Även sådant som kan förefalla sig självklart. Goldkuhl 

(2011) talar här om att man skall vara “fri i tanken”. Alltså att man prövar olika synsätt 

och tar distans till problemet. 

 

Relevanskänsla 
Personerna som arbetar i studien behöver ha en känsla för vad som är relevant för den. 

Kunskapen skall styras med mål och syften. 

 



 

 

Kontextkänsla 
Det som studeras skall inte isoleras från sitt sammanhang. Även om fokus ligger på en 

specifik del så måste man förstå hur det kommer in i helheten. 

 

Tillgängliggörande 
Den kunskap som framkommer i studien skalla vara användbar. Inte bara i den situation 

där kunskapen uppstod, utan också i andra sammanhang. Syftet med kunskapsskapande 

är att föra vidare kunskapen, därför skall begrepp som är lokala abstraheras så att de kan 

användas i andra sammanhang. 
  

2.3.6 Presentationsmetod 

Resultatet presenteras i form av en modell som är ett lösningsförslag på hur e-

handelsföretag skulle kunna använda cloud services. Vi presenterar också resultatet med 

en beskrivande text för modellen och för de delar som ej förekommer i modellen. 

 

2.4 Forskningsstrategi och process    

Vid skapande av ny kunskap så handlar det om att relatera teori och empiri till varandra. 

Patel & Davidsson (2003) presenterar tre olika sätt för att göra detta. Vid deduktion så 

arbetas det med att utgå ifrån befintliga teorier och testa dessa mot empiri för att se om 

teorierna stärks eller inte. Induktion innebär att utifrån empiri bygga upp en teori utan 

tidigare förankring. Abduktion är en kombination av dem båda och går ut på att utifrån ett 

enskilt fall skapa en hypotes som kan förklara fenomenet. Detta första steg är induktivt. 

Denna hypotes eller teori prövas sedan i nya fall. Detta steg är då deduktivt och resultatet 

skall stärka teorin som då också skall bli mer generell (Patel & Davidsson 2003). 
 

Vi kommer inte att använda en helt induktiv process. Vi kommer att börja med att göra 

en litteraturstudie där vi skall klargöra för oss själva vad dessa områden handlar om, 

cloud services, cloud computing och olika sorter av dessa. För att inte gå in i empirin 

förutsättningslöst så är tanken att vi kommer att använda oss av litteraturstudien som 

utgångspunkt. Dock skall det inte handla om att ta fram någon teori som testas, utan 

snarare för vi skall kunna sätta oss in i området. Detta kommer att följas upp med en 

kvalitativ intervjustudie. Vår huvudsakliga frågeställning återspeglar hur cloud services 

kan användas inom e-handelsföretag. Då resultat inte kommer att vara mätbart så anser vi 

att ett kvalitativt förhållningssätt är att föredra till skillnad från kvantitativt som fokuserar 

på mätbar data där man använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder 

(Patel & Davidsson 2003).  Intervjustudien skall sedan lägga grunden för att ta fram ett 

lösningsförslag. 
 

Undersökningstypen vi kommer att använda är i det första momentet av explorativ 

karaktär. Studien kommer att baseras på insamling av material. Detta för att motsvara 

forskningsresultatet och ta fram en förklaring på hur cloud services skulle kunna 

användas inom e-handelsföretag i klädbranschen. En teoridel skall också tas fram med 

vesäntliga teorier om de områden som vi studerar. Efter detta så skall vi analysera den 

data vi samlat in och jämföra med befintlig teori. Detta leder oss till det moment som är 



 

 

ett förklarande moment. Här skall vi utgå från det insamlade materialet i det första steget 

för att förklara svaren på forskningsfrågorna. 

2.5 Källurval och källkritik 

Vi har i uppsatsen använt en del olika källor. För metodkapitlet så har vi använt oss av 

Oates (2006) och Patel & Davidsson (2003), samt Kunskapande av Goldkuhl (2011). 

Denna litteratur var kurslitteratur i kursen Vetenskap, Teori och Metod, där vi skrev 

grunden för uppsatsen.  

 

För själva studien har vi använt en del olika böcker om molntjänster. De flesta av dessa är 

ganska nya. Den äldsta är från 2008, vilket säger en del om hur nytt området är. Vi har 

också använt oss av Internet för att få information om de olika molntjänsterna och de 

företag som erbjuder dem. För att hålla oss uppdaterade på området så har Internet varit 

till stor hjälp. Det kommer ständigt nya tjänster och det händer mycket fort. Dessa 

webbsidor på Internet har också visat sig motsvara litteraturen som vi använt. Webbsidor 

som gartner.com och cloud.idg.se har varit intressanta för att följa med i molnet. 

2.5.1 Källkritik 

Det är svårt att vara kritiska mot de böcker vi använt eftersom de är så nya. Men vi har 

sett en trend i dessa böcker och de tar för det mesta upp samma saker. De böcker som vi 

använt har också haft många olika författare, många av dessa är också stora namn i IT-

världen. Som exempel så hade över 60 personer från olika företag och universitet bidragit 

till boken Handbook of Cloud Computing. 
 

2.6 Förundersökning 

Förundersökningen bestod av att intervjua ett e-handelsföretag i Borås. 

Själva intervjun genomfördes via telefon där vi ställde frågor om moln-tjänster.  

Det vi kom fram till i slutändan var att de inte använde några molntjänster. De kunde 

tänka sig att använda molntjänster, förutsatt att de fick lite mer kött på benen kring vad 

molntjänster var för något. 
 

Efter förundersökningen fick vi formulera om våra frågor, eftersom inte alla e-

handelsföretag använde molntjänster. 

http://gartner.com/
http://gartner.com/
http://gartner.com/
http://cloud.idg.se/
http://cloud.idg.se/
http://cloud.idg.se/
http://cloud.idg.se/
http://cloud.idg.se/


 

 

 

3 Teori 

Detta kapitel tar upp de teorier som vi använt oss av. Vi förklarar också en del historia 

om cloud services.  

3.1 Teoriområden 

Eftersom vår huvudsakliga forskningsfråga hänvisar till hur cloud services kan användas 

så måste vi förklara vad cloud services är. Delfrågorna tar också upp begreppet säkerhet. 

Hur säkerhet påverkas av cloud services måste vi då också utforska. Eftersom cloud 

services är en del av cloud computing så måste vi också titta på hur cloud services 

kommer in i bilden med cloud computing, därav förklarar vi också vad cloud computing 

är. Vid den empiriska studien så framkom det att kommunikation och systemintegration 

också var viktigt för företagen, därför så förklarar vi också dessa områden i relation till 

cloud services. Teorin kommer att användas i analysen för att jämföras med den 

empiriska studien. 

3.2 Tidigare forskning 

Själva idén till vårt ämnesområde dök upp efter att ha tittat på en uppsats av Schuldt, A., 

Hribernik, K.A, Gehrke, J.D, Thoben, K. D & Herzog, O (2010) som hette 

ANLEDNINGAR TILL ATT IMPLEMENTERA SOA, där författarna rekommenderade till 

fortsatt forskning om cloud computing. Vidare så hittade vi en publicering från 

University of Bremen i Tyskland där Schuldt, A., Hribernik, K.A, Gehrke, J.D, Thoben, 

K. D & Herzog, O (2010) tog upp cloud computing vid automatiserade logistiksystem. 

De förklarade där att hårdvaran som ligger för grund till logistiksystemet måste anpassa 

sig då det exempelvis är mer trafik än vanligt. De tog upp ett exempel med Jul som en av 

dessa tillfällen. Vidare så beskrev de hur cloud computing skulle kunna användas för att 

automatisera detta. Detta gjorde oss intresserade av att ta reda på hur molntjänster skulle 

kunna användas i e-handelsföretag. 

3.3 Cloud Service 

Furht & Escalante (2010) beskriver cloud services som något som oftast ligger utanför 

företag, hos en tredjepart som driftar en tjänst. Men den kan också finnas inom företaget. 

En cloud service nås genom Internet. Den skall kräva minimal IT-kunskap. Priser för 

tjänsten skall vara baserade på hur tjänsten används. Tjänsten används från en 

webbläsare. Resurserna som tjänsten använder skall kunna delas med andra användare. 

Detta skall ske efter användares konfigurationer. Konfigurationsmöjligheter skall också 

finnas. (Furht & Escalante 2010) 
 

Historia 

Cloud services är ett av resultaten av IT-utvecklingen sen den första datorn. I det som 

kallas den första åldern, så låg fokus på stordatorer, centraliserade databaser och 

direktkopplade nätverk. Marks, Lozano (2010) Dessa stordatorer styrdes med terminaler 

som under slutet av denna period utvecklades till persondatorer. Likaså decentraliserades 



 

 

databaserna och ersattes med mer utspridda servrar. (Marks & Lozano 2010) förklarar 

den andra åldern som Internets uppgång. Marks & Lozano (2010) menar att det var 

enkelheten i att utveckla och använda webbsidor som bidrog till utvecklingen. Det som 

byggdes var ett resultat av Internet. Denna teknik inkluderade sådant som ftp, smtp och 

http. Marks & Lozano (2010) beskriver också två drivkrafter som han menar alltid har 

fått utvecklingen att gå framåt. Drivkraft för skalbarhet och drivkraft för att det skall vara 

billigt. Under mitten på 80-talet så testades, att istället för att köra med en superdator, så 

kopplades det ihop många sämre datorer. Detta kallades för grid (Marks & Lozano 2010). 

Dessa nätverk av datorer var svåra att hantera och skapa program för, vilket också ledde 

till deras fall. Men Marks & Lozano (2010) menar här att de visade en viktig sak. Det 

gick att genomföra. Detta kom att ha stor betydelse för Internet. Exempelvis så 

indexerades hela Internet av Yahoo i början för hand. Men i takt med att det växte så 

krävdes mer lagringsutrymme och automatiserade processer. Drivkraften för att det skall 

vara billigt är något som finns i alla områden och åldrar. Marks & Lozano (2010) talar 

om hur kostnaden av att använda många billiga datorer kan vara mindre än 10 % av ett 

företags dyra servers och stordatorer. Frågan blev då istället, hur kunde dessa billiga 

datorer användas? 

 

I den tredje åldern så hade Yahoo gjort sig kända genom att indexera Internet. Det var 

också då Altavista och Google satte sig in i spelet, men det var Google som gick ut som 

vinnare (Marks & Lozano 2010). Några saker som bidrog till att Google lyckades var:  

 De samlade in data om Internets dåvarande tillstånd. Detta var tvunget att ske helt 

automatiserat.  

 För att spara så mycket pengar som möjligt så användes gamla billiga datorer. 

 Datalagring var tvunget att göras på ett enkelt sätt som var skalbart. 

 Nya sorters applikationsutvecklingsarkitekturer krävdes. 

 Operationer var tvungna att vara automatiserade och så pålitliga som möjligt. 

 Driftavbrott tilläts. Eftersom detta kunde resultera i att ett antal sökresultat inte 

dök upp så sågs det inte som ett stort problem (Marks & Lozano 2010). 

 

Marks & Lozano (2010) förklarar att innan någon visste bättre, så hade Google skapat 

något som väldigt mycket liknade en cloud service.  
 



 

 

Nära besläktade begrepp 

Innan vi beskriver cloud services mer på djupet så kan det vara bra att få en överblick på 

de begrepp som finns runt omkring. 

Cloud computing är ett av dessa begrepp och det är kärnan till cloud services. Marks & 

Lozano (2010) definierar cloud computing som: 
 

“Cloud computing is a type of computing that provides simple, 

on-demand access to pools of highly elastic computing 

resources. These resources are provided as a service over a 

network (often the Internet), and are now possible due to a 

series of innovations across computing technologies, 

operations, and business models. Cloud enables the consumers 

of the technology to think of computing as effectively 

limitless, of minimal cost, and reliable, as well as not be 

concerned about how it is constructed, how it works, who 

operates it, or where it is located.” (Marks & Lozano 2010, 

s.28) 
 

Alltså är cloud computing den teknik som möjliggör cloud services.  

Enligt Rittinghouse & Ransome (2010) så är cloud computing själva leveransen av 

dataresurser från en plats medan datoranvändaren befinner sig på en annan plats. 

 

Miller (2008) beskriver vidare att cloud computing innebär att mjukvaror som 

användaren använder inte lagras på den lokala datorn. Istället lagras mjukvarorna på en 

eller flera servrar som användaren kan få tillgång till via Internet. De dokument som 

skapas i molnet kan nås av alla som har “tillåtelse”, där de kan vara med och redigera 

innehållet. Dessa dokument lagras också hos servrar som användarna kan komma åt via 

Internet. På så vis kan användarna komma åt deras mjukvaror och dokument oberoende 

av vilken dator de använder, förutsatt att användarna har tillgång till Internet (Miller, 

2008). 
 

Ett annat begrepp är cloud provider, vilket syftar på det/de företag som erbjuder tjänsten. 

Enligt Marks & Lozano (2010) så tillhandahåller en cloud provider moln-baserade 

plattformar, som erbjuds i en infrastruktur som är lämpad för cloud-operativsystemens 

miljö. På så vis kan utvecklarna få tillgång till dessa plattformar, som gör att de kan 

utveckla applikationer som de sedan kan köras i dessa plattformar. Google, Amazon och 

Salesforce.com är exempel på cloud providers. 
 

Vad är en cloud service? 

Miller (2008) beskriver en cloud service som en form av centraliserad webbaserad 

applikation eller tjänst som erbjuds med hjälp av cloud computing. En cloud service är en 

tjänst av typen SaaS (Software as a Service) (Lozano 2010). Själva applikationen/tjänsten 

körs i molnet av den leverantör som står för tjänsten. En användare kommer åt 

applikationen över Internet med hjälp av en webbläsare. Webbläsaren får tillgång till 

applikationen där en instans av den öppnas i webbläsaren. Applikationen körs då som om 

det vore lokalt. Data som applikationen hämtar, bearbetar eller sparar lagras hos 



 

 

leverantören på tjänstens servrar menar Miller (2008). En sådan applikation underlättar 

då installation/uppgradering av applikationen endast krävs en gång, till skillnad från de 

traditionella mjukvarorna som behöver installeras/uppgraderas hos varje dator för sig. På 

så vis kan företagen tära mindre på sina resurser genom att använda sina utvecklade 

applikationer i molnet. Då undviks kostnaden att köpa in dyra hårdvarukomponenter för 

att köra liknande applikationer lokalt (Miller 2008). 

 

Cloud services används idag för att skapa, dela, hitta och organisera information av olika 

typer. Denna tjänst kan användarna komma åt oberoende av vilken elektronisk apparat 

som de använder, bara de har tillgång till Internet. Detta skulle kunna vara i form av 

smartphones, persondatorer, portabla musikspelare, eller bilar enligt Miller (2008). 



 

 

För att göra det lättare att se hur strukturen av hur en cloud service används så har vi 

sammanställt en modell som beskriver just detta. 
 

 
Figur 1 - Cloud Services 

 

En cloud provider erbjuder en cloud service, alltså SaaS eller PaaS. En cloud provider i 

sig använder cloud computing för att erbjuda en cloud service.  

 

Webbläsaren används sedan som ett gränssnitt mot tjänsten, vilket sker över Internet. 

Användaren använder någon sorts plattform för att använda webbläsaren. Detta kan vara 

en PC, Mac, telefon eller surfplatta (Miller 2009) 
 

Några av de många saker som karaktäriserar cloud computing och cloud services är: 
 

Skalbarhet 
Skalbarhet är en av nyckelfunktionerna och skall fungera dynamisk efter hur 

tjänsten/tjänsterna används. Här beskriver Marks & Lozano (2010) också att det inte 

nödvändigtvis måste vara skalbart på applikationsnivå, utan istället sammanlagt för alla 

applikationer. 
 

Elasticitet 
En av de största utmaningarna inom IT-infrastruktur är att ha skalbara resurser (Marks & 

Lozano 2010). Detta problem leder lätt till att det utökas för mycket, vilket gör att 



 

 

resurserna inte utnyttjas och kostar onödiga pengar. För att detta inte ska hända så måste 

resurserna vara elastiska. Alltså skall det vara lätt att öka eller lätta på resurser 

automatiskt. 
 

Självbetjäning 
Marks & Lozano (2010) talar om self-service som gör det möjligt för en applikation att ta 

del av resurser när de behövs. Detta kan vara inom dagar, minuter eller till och med 

sekunder. I jämförelse med vanliga applikationer och system så beskriver Marks & 

Lozano (2010) hur det då kräver budget, anskaffning av hårdvara, personal och andra 

resurser. 
 

Tillgång 
Tjänsten eller applikationen kan nås från vart som helst med vilken plattform som helst, 

så länge den har stöd för Internet (Marks & Lozano 2010). 
 

Begränsningar 
Marks & Lozano (2010) beskriver hur många tidigare hade en vision om att världen 

skulle bestå av endast ett fåtal moln som alla använde. Dessa publika moln skulle vara 

väldigt viktiga, men de skulle inte räcka till fullt ut. Däremot så menar Marks & Lozano 

(2010) att det går att knyta ihop privata och publika moln. Anledningen till att det krävs 

privata moln är på grund av säkerhet, kontroll och pålitlighet (Marks & Lozano 2010). 

Marks & Lozano (2010) menar också att det bästa är att ett företag kan välja exakt den 

lösning som passar dem bäst.  

 

Marks & Lozano (2010) listar sedan några begränsningar med molnet: 

 Att förlora kontrollen - Marks & Lozano (2010) beskriver hur molnet gör att 

kontrollen över data, applikationer och infrastruktur faller bort, vilket kan vara ett 

bekymmer. Vissa cloud providers tillåter kontroll över tjänsters kvalitet och vart 

data lagras. Andra gör det inte. De menar också att om det krävs övervakning av 

de fysiska maskinerna, så är privata moln en lösning.  

 Säkerhet - Marks & Lozano (2010) menar att säkerhet hos en cloud provider 

måste utvärderas för att det skall vara säkert nog för ett företag. 

 Kostnad - Det har varit diskussioner om att molntjänster faktiskt skulle vara 

dyrare än traditionella system (Marks & Lozano 2010).  Marks & Lozano (2010) 

menar istället att detta bara syftade på publika moln. De talar också om att det nu 

finns många fler cloud providers. Genom att använda PaaS (Platform as a 

Service) och att välja ut de cloud providers som passar företaget kan leda till lägre 

kostnader. 

 Inlåsning - Inlåsning kan ske hos en cloud provider då de bara stödjer en specifik 

teknik, speciellt om det är något egenutvecklat som inte någon annan cloud 

provider besitter (Marks & Lozano 2010). Detta gör att det blir svårt för ett 

företag att byta cloud provider om de skulle vilja det. Ett exempel på detta är 

Google App Engine, som använder programspråken Python och Java. Lagring 

sker på BigTable, vilket är en sorts datalagring som inte har stöd någon 

annanstans (Marks & Lozano 2010). Därför måste ett företag besluta om hur 

“inlåsta” de kan tänka sig bli före dem använder en cloud providers tjänster. 



 

 

 

Fördelar 
Marks & Lozano (2010) listar upp ett antal punkter som kan ses som fördelar med 

molntjänster för ett företag. Dessa är: 
 

 Minskade IT-kostnader - Då kostnader för tjänster baseras på hur de används 

och att företaget slipper köpa och drifta egna maskiner så blir det inte en lika hög 

startkostnad som om de hade byggt allt själva.  

 Förkortad tid till marknaden - Det som molnet erbjuder är en möjlighet att 

snabbt lansera nya funktioner eller system. Detta kan då ske utan att det blir 

utdraget och försenat av exempelvis anskaffning av IT eller andra saker. 

 Billig tillgång till nya affärsprogram - SaaS är billigt att starta och testa. Detta 

gör att ett företag snabbt kan plocka upp nya affärsprogram utan större risker. 

Dessutom så behövs det inte köpas in ny hårdvara, mjukvara, nätverk eller 

lagring, vilket hade behövts om det var ett lokalt system. 

 Minskad drift för IT-infrastruktur och applikationer - Eftersom PaaS och 

SaaS körs hos en cloud provider så sköts inte driften lokalt. 

 Bättre anpassning av IT-resurser - Att använda molnet kan hjälpa företag att 

rikta sina IT-resurser på det som är viktigt för företaget, istället för att fokusera på 

hårdvara och IT-krav. 

 IT-resurser används som stöd för konkurrensfördelar - En bra molnstrategi 

kan tillföra konkurrensfördelar för verksamheten. 
 

3.3.1 Olika typer av cloud services 

Nu när vi beskrivit vad cloud services och cloud computing är så kommer frågan fram, 

vart finns dessa? Det finns några olika sorters moln. Marks & Lozano (2010) kallar dessa 

för Deployment Models. Dessa är då inte cloud services, utan det moln som en cloud 

service körs på. 
 

Privata 
Privata moln är sådana som är byggda och driftade inom ett företag. Marks & Lozano 

(2010) menar att det har varit mycket diskussioner om privata moln ens var möjligt. De 

nämner att begreppet i sig är motsägelsefullt. Men på senare tid så har de märkt att det 

har funnits ett behov för dessa. Detta behov har varit av strategiska eller kulturella skäl 

och resulterat i att många företag byggt och kört sina egna privata moln. Privata moln kan 

också ha kopplingar till publika moln. Detta kallas för hybridmoln (Marks & Lozano 

2010)  
 

Publika 
Publika moln var den första sortens moln (Marks & Lozano 2010) Dessa är så kallade 

multi-tenancy moln och fokuserar på olika lager. Multi-tenant översätts ungefär till “med 

flera hyresgäster”, alltså med många olika användare. Inte bara ett företag som använder 

en tjänst. Dessa lager kan ha fokus på applikationer, som Google exempelvis har. 

Amazon däremot har mer fokus på ett infrastrukturlager och erbjuder där möjlighet att 

köra applikationer (Marks & Lozano 2010). 



 

 

 

Hybrid 
Furht & Escalante (2010) beskriver ett exempel på hur ett företag skulle kunna använda 

dessa olika typer av moln. 
 

 

 
Figur 2 - Hybridmoln 

 

Här har ett företag ett privat moln för interna applikationer. De tre publika moln som 

finns används för att hantera data och backup, samt kontakt med andra företag och de 

applikationer som företagets kunder eller konsumenter kan använda. Detta är ett exempel 

på hur ett företags arkitektur med moln kan se ut (Furht & Escalante (2010). 

 

Sarna (2010) beskriver om hur hybridmoln kan användas i ett företag för att flytta CRM 

och HR, som inte är lika kritiskt, till publika moln. Detta medan applikationer som 

hanterar mer känslig information kan behållas i lokalerna eller i privata moln.  

 

3.3.2 Olika typer av tjänster 

 

SaaS 
SaaS står för Software as a Service och är det översta lagret i molnet (Marks & Lozano 

2010) Det är alltså själva applikationerna och anledningen till att moln över huvud taget 

existerar.  
 

PaaS 
PaaS står för Platform as a Service och hanterar allt från virtualisering av infrastruktur, 

hantera resurser till att köra själva applikationerna och få alla resurser att se ut som om 

det vore en enda server. Denna tjänst innehåller verktyg och teknik för att låta 

applikationer konstrueras oberoende av typ av infrastruktur som krävs (Marks & Lozano 

2010). 



 

 

3.2.2 Säkerhet 

Utmaningar med säkerhet 

Rittinghouse & Ransome (2010) talar om hur moln gör att företaget tappar den fysiska 

säkerheten helt och hållet (i publika moln). Resurser lagras istället i en delad miljö med 

andra företag. De menar också att de cloud providers som hanterar dessa resurser gör det 

svårt för användare att byta till en annan cloud provider. Exempelvis så är Amazons S3 

service inte kompatibel med någon av Google, IBM eller Dells lösningar (Rittinghouse & 

Ransome 2010)  

 

En annan viktig punkt är kryptering. Vem hanterar krypteringsnycklar? De flesta företag 

vill att data skall krypteras åt båda hållen över Internet, med hjälp av SSL (Secure 

Sockets Layer). Det Rittinghouse & Ransome (2010) menar är viktigt här, är att företag 

själv sköter hantering av kryptering och dekryptering. Detta gäller även alla andra 

säkerhetsaspekter, att de då kollar upp med sin cloud provider vad som gäller.  

 

Cloud services förändras ofta med nya funktioner och uppdateringar (Rittinghouse & 

Ransome 2010). Detta gör att de som använder dem ständigt måste hålla koll på 

utvecklingen för att vara säkra på att de är skyddade. Rittinghouse och Ransome (2010) 

lägger fram sju punkter som bör diskuteras med en cloud provider före användande av 

deras cloud services.  
 

 Uppdelad användaråtkomst - Fråga om vem som har speciell åtkomst till data, 

samt om hur dessa personer hanteras. 

 Regelefterlevnad - Göra det klart om en cloud provider kan genomföra extern 

revision eller säkerhetscertifiering.  

 Lokalisering av data - Tillåter en cloud provider kontroll till vart data lagras? 

 Segregering av data - Kontrollera att kryptering av data gäller vid alla steg, samt 

att dessa krypteringar designats och testats av erfarna proffs.  

 Återställning - Vad händer om data försvinner vid en olycka? Erbjuder de 

komplett återställning. Hur lång tid tar detta? 

 Support för utredning - Har en cloud provider förmågan att utreda opassande 

eller olaglig aktivitet? 

 Långsiktig lönsamhet - Vad händer om en cloud provider går i konkurs? Hur 

kan data returneras då, och i vilket format? 
 

Fysisk säkerhet 
En sak som är garanterad vid övergång till moln (i alla fall publika moln) är att kontroll 

över fysisk säkerhet försvinner helt (Rittinghouse & Ransome 2010). Det är dyrt för ett 

företag att bygga egna säkra datacenter och detta är en av de många anledningar att flytta 

till molntjänster (Rittinghouse & Ransome 2010).  

 

Just vart information lagras kan ha konsekvenser för företaget. Exempelvis så menar 

Chorafas & Dimitris (2011) att många länder har lagar som gör att personinformation och 

kopieringsskyddat material inte får lagras utanför landets gränser. Detta kräver då att 

företaget vet vart den fysiska lagringsplatsen befinner sig. 



 

 

 

Security as a service 

Enligt Rittinghouse & Ransome (2010) så är en del säkerhetsaspekter i Security as a 

service utformade på ett unikt sätt för att leverera webbaserade tjänster som inkluderar: 

Erbjudanden som kräver ständigt uppdateringar för att motarbeta nya hot så som antivirus 

och antispyware programvaror för konsumenter. Erbjudanden som kräver en hög 

kompetens, vilket oftast hittas externt. Det skulle kunna vara löpande underhåll, 

skanning, patchhantering och felsökning av säkerhetsenheter. Erbjudanden som sköter 

tids- och resurskrävande uppgifter. Detta skulle kunna vara billigare att outsourca eller 

om man gör en offshoring genom att man levererar resultat via en webbaserad lösning. 

De uppgifter som omfattas enligt Rittinghouse & Ransome (2010) kan vara: 

 Logghantering. 

 Hantering av tillgångar. 

 Hantering av autentisering. 

3.3.3 Kommunikation 

Rittinghouse & Ransome (2010) pratar om att Communication as a service (CaaS) är en 

kommunikationslösning. Här är det en provider som är ansvarig för hårdvaru- respektive 

mjukvaruhanteringen. Exempel på sådan service är Instant Messaging (IM) och 

videokonferenser. 

 
Enligt Rittinghouse & Ransome (2010) så bygger CaaS på att användaren ska få välja 

olika kommunikationsfunktioner som baseras på pay-as-you-go, som innebär att ett 

företag betalar för det dem använder. I och med att det är så pass flexibelt och skalbart, så 

menar Rittinghouse & Ransome (2010) att små och medelstora företag också kan ha råd 

med CaaS. 

 

Rittinghouse & Ransome (2010) förklarar också att providers ofta är förberedda ifall 

belastningen plötsligt når toppen för deras kunder. Företagen som använder CaaS 

behöver inte ha någon form av övervakning. Istället förklarar Rittinghouse & Ransome 

(2010) att företagen istället kan dra nytta av dessa kommunikationstjänster utan att 

behöva bygga en lokalbaserad lösning. Detta menar Rittinghoue & Ransome (2010) är en 

billig lösning för företagen. 

 

Rittinghouse & Ransome (2010) fortsätter med att förklara att det är providern som ska 

tillhandahålla ljud- och datatillgång samt hanterar LAN/WAN säkerhet, routrar, e-post, 

ljud-post och datalagring. På så vis kan providern garantera kvaliteten på tjänsterna 

genom att hantera LAN/WAN. De vanligaste funktioner som brukar vara en del av CaaS 

är: chatten, multimedia möten, microsoft outlook integration, mjukvarubaserade 

telefoner, videosamtal med mera. Det kommer ständigt nya funktioner och förbättringar 

från providers. 

3.3.4 Systemintegration 

När det kommer till systemintegration så tar både Marks & Lozano (2010) och 

Rittinghouse & Ransome (2010) upp SOA som ett sätt att sköta systemintegration.  

Rittinghouse & Ransome (2010) beskriver SOA (Service Ortiented Arcitecture) som 



 

 

policies, principer och ett ramverk för hur tjänster kan hanteras av applikationer för att nå 

ett företags mål. De beskriver också att dessa tjänster är knutna till företagets funktioner. 

Ett exempel på detta är att uppdatera en kunds ”service level agreement” är en 

företagstjänst, medans att uppdatera en rad i en databas inte är det. Rittinghouse & 

Ransome (2010) förklarar också likheterna med cloud computing och SOA. De beskriver 

att dessa kan överlappa ibland men huvudsakligen så handlar SOA om att leverera 

tjänster till system och applikationer medans molnet handlar om att leverera tjänster till 

slutanvändare. Rittinghouse & Ransome (2010) beskriver att SOA kan användas med 

molnet för att skapa ett gränssnitt så att applikationer kan kommunicera med varandra 

utanför eller inom ett företag. Det som Rittinghouse & Ransome (2010) tar upp är också 

att molnet inte är en vidareutveckling av SOA utan att SOA istället kan användas för att 

göra det möjligt för moln att kommunicera med varandra. 

 

3.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi beskrivit vad cloud computing och cloud services är. Vi har förklarat 

hur dessa hänger samman och hur de framkommit. Dessutom så har vi förklarat det som 

karaktäriserar cloud computing och cloud services. På så vis blir det lättare att besvara på 

huvudfrågan ”Hur kan cloud services användas inom e-handelsföretag?”. Detta beror på 

att vi får en bättre inblick kring cloud services.  

 

Vi har kommit fram till är att det finns en hel del fördelar med cloud computing och 

cloud services, men det finns också risker som medföljer. Detta speciellt när det gäller 

säkerhet. Säkerhet har vi också identifierat som en av de viktigaste punkterna vid 

användning av molntjänster och att ansvaret för säkerhet ligger på det användande 

företagets sida. Genom att vi har tagit med säkerhet i teorin, så underlättar det för oss att 

besvara på delfrågorna: Vad kan e-handelsföretag tänka på kring säkerhet vid användning 

av cloud services och Vart kan e-handelsföretag tänka på säkerhet vid användning av 

cloud services?. På så vis har vi någonting att utgå ifrån för att kunna besvara på dessa 

delfrågor. 

 

Det som också framkommit är att det finns olika sorters moln och olika kombinationer av 

dessa sorter. Det är upp till det användande företaget att kolla upp tjänst som passar 

företaget bäst. Genom att ha analyserat olika sorters moln och olika kombinationer av 

dessa sorter så kommer vi ett steg närmare för att besvara på delfrågan Hur kan olika 

typer av cloud services användas inom e-handelsföretag? 

 

När det gäller kommunikationsbiten så har vi förklarat vad Communication as a Service 

(CaaS) är för något. Vi har kommit fram till att CaaS bygger på att det användande 

företaget själva väljer de kommunikationsfunktioner som de vill ha. Dessa funktioner 

baseras på pay-as-you-go, vilket innebär att ett företag betalar för det som de använder. 

 

Vi har också kommit fram till att SOA kan användas för systemintegration. SOA kan 

beskrivas som principer, policies och ett ramverk för hur tjänster kan hanteras av 

applikationer för att nå ett företags mål. Vi förklarar också likheterna och skillnadnerna 

med cloud computing och SOA. 



 

 

 

4 Cloud Services 

I detta kapitel har vi utgått från teori och tagit fram exempel på cloud services som är av 

typerna Software as a Service (SaaS) och Platform as a Service (PaaS). Dessa cloud 

services är exempel på tjänster som e-handelsföretag skulle kunna använda. Självklart så 

kan vi inte här ta upp alla som finns. Dels för att det ständigt dyker upp nya lösningar, 

och för att de helt enkelt är för många. Vi har istället samlat de cloud services som är 

mest populära och stora inom dessa områden. Detta har vi baserat dels på litteratur, 

samt vad vi sett när vi letat på Internet. 

4.1 Platform as a Service 

Windows Azure 

Windows Azure är en plattform för att bygga och köra skalbara applikationer på 

Microsofts datacenter. De erbjuder databaser, lagring, kontroll över administration, 

styrning av vilka fysiska datacenter som skall användas, möjligheter att synkronisera med 

lokala applikationer och mycket mer. Integration med Sharepoint är också en av dessa 

funktioner (Windows Azure 2011). 
 

Amazon 

Amazon har ett antal olika tjänster som kan användas för att tillsammans bygga upp en 

applikationsstruktur. EC2 är den del som kör den faktiska applikationen. S3 (simple 

storage service) är till för lagring av objekt. RDS är en tjänst där relationsdatabaser 

erbjuds. SimpleDB är en tjänst för icke-relationsdatabaser. SQS (Simple Queue Service) 

är en tjänst för att hantera meddelanden i ett kö-format. Alla dessa tjänster är en del av 

Amazon Web Services (Amazon 2011). 

 

Google App Engine 

Google App Engine är en tjänst för att bygga och köra applikationer. De erbjuder API.er 

(Application Programming Interface) till Java, Python och Go. De har också ett 

lagringssystem som bygger på en schemalös struktur. Applikationer som körs i Google 

App Engine är skalbara, vilket sköts automatiskt beroende på hur mycket trafik 

applikationen har (Google 2011). 
 

Salesforce.com 

Salesforce.com har tre olika erbjudanden. Sales Cloud, är ett säljsystem. Detta kan 

anpassa CRM till ett företag. Service Cloud, är ett system för kundservice. Det kan också 

anpassas till en verksamhet. Force.com är själva plattformen för att utveckla och köra 

affärsapplikationer. Force.com har också flera olika tjänster som allt från att bara köra ett 

företags databas i molnet till att skapa applikationer nästan helt utan kod (Salesforce 

2011). 

 



 

 

Dell Cloud Computing 

Dell är ganska tydliga med att dela upp de olika sorters tjänster som de erbjuder. De har 

privata, publika och hybridmoln. Dell använder sig av Windows Azure för applikationer 

och har också hjälpmedel för att flytta legacy-system till molnet (Dell 2011). 

4.2 Software as a Service 

4.2.1 Kontorsprogram 

Ett företag använder sig ofta av dokument i form av text, kalkylblad och presentationer. 

Dessa dokument skapas med hjälp av olika program som exempelvis Microsoft Word, 

Microsoft Excel och Microsoft Powerpoint. De filer som sparas med dessa program 

sparas lokalt och om någon annan behöver en fil så får de antingen skickas med e-post 

eller delas med något fildelningsverktyg (Miller 2008). Det finns ett antal olika cloud 

services som sköter allt detta, fast istället för att filer sparas lokalt, så finns de i molnet. 

På vissa av dessa så går det att vara flera personer som arbetar på samma dokument, 

samtidigt. Detta görs via en webbläsare.  

 

Miller (2008) beskriver vilka som har ett behov av att använda denna typ av tjänst. En av 

dessa är personer som vill kunna nå dokumenten från olika platser, som hemifrån eller 

från arbetet. En annan är personer som vill dela med sig av dokumenten med andra 

användare. Användare som vill kunna samarbeta med ett dokument med andra personer. 

En viktig poäng här är också hur Miller (2008) beskriver när denna typ av tjänst inte bör 

användas. Ett exempel är då personer arbetar med känsliga dokument. Alltså dokument 

vars innehåll inte får läcka ut från företaget. Han beskriver också att det inte bör användas 

då användaren vill kunna arbeta offline, alltså utan att vara uppkopplad till Internet, detta 

eftersom det då inte går att komma åt dokumenten. 

 

Några exempel på sådana tjänster är: 
 

Google Docs 

Google Docs är inte bara en ordbehandlare på Internet. Google erbjuder samma tjänster 

som för ordbehandlaren för kalkylblad, presentationer och ritningar (Miller 2008). Alltså 

är Google Docs en sorts uppsättning av tjänster som kan liknas med Microsoft Office. 

Google Docs gör det också möjligt att dela med sig av dokument med andra personer. 

Det är bara att klicka på “Share” och skriva in personernas e-post adress för att dela ett 

dokument. Det går också att dela “Collections”, som fungerar ungefär som en mapp av 

dokument. En annan sak som Google Docs gör är att hantera en del olika filformat. Det 

går att ladda ner dokument i .doc, alltså för Microsoft Word, samt för Open Office, som 

PDF och till och med som HTML. Samma sak går att göra åt andra hållet. En användare 

kan ladda upp exempelvis ett word-dokument och få detta konverterat till ett Google 

Docs-dokument. Detta gör att det går att arbeta offline om det skulle behövas (Miller 

2008).  

 

Själva ordbehandlaren i Google Docs har de vanligaste funktionerna för ordbehandlare. 

Det går att göra punktlistor, ändra färger, göra rubriker och många fler saker. Det går 

också att sätta in kommentarer på delar av dokumentet som i sin tur kan kommenteras av 



 

 

andra personer som delar dokumentet. Detta notifieras med ett mejl och personen ser att 

någon svarat på kommentaren. Google Docs har också versionshistorik, vilket betyder att 

alla versioner av ett dokument sparas. Det är då möjligt att gå tillbaka till en tidigare 

version av dokumentet. Då visas också författaren till den revisionen. Google Docs låter 

en användare ha upp till 1 Gigabyte dokument. Om det behövs mer så finns det olika 

kostnadsalternativ. Dessa priser är per år och varierar beroende på önskat 

lagringsutrymme (Google Docs Help 2011). 
 

Windows Live SkyDrive 

Likt Google Docs så är Windows Live SkyDrive en plattform som erbjuder olika tjänster. 

Dessa tjänster inkluderar de tjänster som det vanliga Microsoft Office erbjuder. Alltså 

ordbehandlare, kalkylblad och presentationer. Något som skiljer Windows Live SkyDrive 

från Google Docs är att det inte går att redigera ett dokument samtidigt som någon annan. 

Detta betyder att det går att dela dokument, men att det inte går att vara flera personer 

som redigerar ett dokument samtidigt. Windows Live SkyDrive har som Google Docs 

också versionshistorik. Windows Live SkyDrive erbjuder 25 Gigabyte lagringsutrymme 

för sina dokument, gratis, vilket är betydligt mer än Google Docs. Windows Live 

SkyDrive erbjuder en tjänst som heter Excel Web App och är en webbaserad version och 

Microsoft Office Excel (Windows Live Skydrive 2011). 
 

Nedan visas några andra liknande tjänster: 

 
Tabell 2 - Kontorsprogram 

Ordbehandling Kalkylblad Presentationer 

Docly 

Glide White 

iNetWord 

KBDocs 

Peepel WebWriter 

ThinkFree Write 

WriteBoard 

Zoho Writer 

EditGrid 

eXpresso 

Glide Crunch 

Num Sum 

Peepel WebSheet 

Sheetster 

ThinkFree Calc 

Zoho Sheet 

Empressr 

Preezo 

Presentation Engine 

PreZentit 

SlideRocket 

ThinkFree Show 

Thumbstacks 

Zoho Show 

 

4.2.2 Fildelning, lagring och backup 

Det finns en hel del olika leverantörer för lagring i molnet. Många av dessa erbjuder 

möjligheter för att göra backup, att dela filer, men också för att administrera hur detta 

sköts. Att lagra filer lokalt på sina datorer kan skapa problem då andra behöver ta del av 

dem. En fil kan skickas till någon annan och någon ändring måste göras. Detta kan leda 

till att det finns flera versioner av filen och ingen vet vilken det är som gäller (Miller 

2008). 
 



 

 

Amazon S3 

Amazon S3 eller Amazon Simple Storage Service, som det kallas, är en lagringstjänst. 

Denna lagringstjänst har många funktioner och kan lagra filer från 1 byte till 5 terrabyte 

Amazon S3 har också backup- och arkiveringsfuntioner som kan användas för att säkra 

att data inte försvinner. De erbjuder också versionshantering för att användare skall 

kunna se tidigare versioner av dokument och filer som lagras där. Priserna för tjänsten 

bestäms efter hur mycket utrymme som används. Det går också att specificera fysiskt vart 

data skall lagras bland deras olika datacenter (Amazon S3 2011). 
 

Nirvanix 

Nirvanix är en cloud service som fokuserar på företags lagring. Nirvanix har precis som 

Amazon tjänster för lagring, backup och arkivering. De har också stöd för många 

existerande applikationer för backup som Symantec, Nasuni och riverbed. De lovar också 

säker lagring genom kryptering och att data lagras på flera ställen för att inget skall 

försvinna. Något som både Amazon och Nirvanix tar upp är skalbarheten. Användare 

betalar helt enkelt för så mycket som de använder och det finns inga tak för hur lite eller 

mycket som kan lagras. Priserna ändras istället därefter (Nirvanix 2011). 
 

Här följer några liknande tjänster: 
 

 Mezeo 

 Rackspace CloudFiles 

 Mozy 
 

Nedan följer några cloud services som är lite mer lättvikt. Dessa har inte lika stort fokus 

på företag, utan mer på ett mindre antal användare. De erbjuder mellan 2-5 Gigabyte 

lagringsutrymme för en låg eller obefintlig startkostnad och krävs det mer så tillkommer 

en månatlig eller årlig kostnad, beroende på tjänsten. Dessa rekommenderar också att ett 

program installeras så att det alltid finns en lokal version av de filer som lagras i molnet. 

Om en fil ändras hos en användare, så uppdaterar tjänsten ändringarna på den andra 

användarens dator automatiskt. Detta så att det “känns” som att användarna jobbar med 

samma filer, fast de egentligen bara är kopior av varandra som uppdateras (Miller 2008). 

 

 ElephantDrive 

 Livedrive 

 Box.NET 

 Sugarsync 

 Dropbox 

4.2.3 e-post 

Den traditionella e-posten som man brukar använda kräver att man installerar ett program 

på den lokala datorn samtidigt som den kräver att man använder ett protokoll som Post 

Office Protocol (POP). Men för att kunna använda den traditionella e-posten så kräver det 

att man använder ett klientprogram, som empelvis Microsoft Outlook. Alla meddelanden 

som tas emot lagras på just den specifika persondatorn eller en mailserver (Miller 2008). 



 

 

Idag så finns det webbaserad e-post som möjliggör för användarna att kunna komma åt 

dess e-post oberoende av vilken dator som användaren använder. Alla meddelanden 

lagras på webben. Enligt Miller (2008) så fungerar webbaserade e-post precis som en 

cloud service, där installation av mjukvara inte krävs. Det enda som användarna behöver 

komma ihåg för att komma åt sin webbaserade e-post är sitt användar-id och lösenord 

(Miller 2008). 
 

Idag finns det väldigt många leverantörer som erbjuder e-post tjänster. Förutom att dessa 

e-posttjänster lagrar e-post så erbjuder varje leverantör sina “egna” funktioner (Miller 

2008). 
 

Gmail 
För att slippa gå igenom alla svar som separata meddelande så grupperas alla svar med 

det ursprungliga meddelandet i Gmail. På så vis är det lättare att förstå innehållet i ett 

meddelande. 

En inbyggd chattfunktion gör det möjligt för användarna att prata med varandra direkt 

från sitt konto genom att ansluta sig till Google-Talk nätverket (Gmail 2011). 

Lagringsutrymmet som för tillfället (2011-04-20) ligger på 7,5 GB ökas ständigt. 

Numera är https-protokollet standard i Gmail, vilket minskar risken till att obehöriga kan 

få tillgång till ens konto. Detta beror på att https-protokollet är säkrare än “http” som 

tidigare var standard, då den tillhandahåller autentiserad och krypterad kommunikation 

(Gmail 2011). 

Gmail är gratis (Gmail 2011). 

Enligt Miller (2008) så kan användaren komma åt sin Gmail oberoende av vilken 

webbläsare som används. 
 

Windows Live Hotmail 

Hotmail är gratis. För att förhindra skräppost så används Microsoft SmartScreen för att 

filtrera bort skräppost. Det SmartScreen gör är att den arbetar i bakgrunden för att 

separera legitima meddelanden från skräppost så att inkorgen förblir fri från skräppost. 

Dessutom identifierar funktionen även avsändare och meddelar om en avsändare är 

riskabel.  

 

Till skillnad från Gmail och Yahoo så erbjuder Microsoft endast fem GB 

lagringsutrymme enligt Miller (2008). Miller (2008) menar också att Hotmail är 

oberoende av webbläsare (Windows Live Hotmail 2011). 
 

Yahoo 

Obegränsat lagringsutrymme och möjlighet att bifoga filer på upp till 25 MB. 

Enligt Miller (2008) så kan Yahoos webbmail kommas åt oberoende av webbläsare. 

Yahoo har en gratis- och betalversion av sin webbmail. Betalversionen Yahoo! Mail Plus 

sägs låta användaren skicka större meddelanden och erbjuder tillgång till ens 

meddelanden i offline-läge via protokollet POP. Oavsett vilken Yahoo version man har så 

får man obegränsat lagringsutrymme (Yahoo 2011). 



 

 

4.3 Sammanfattning 

De cloud services som vi listat upp i detta kapitel är exempel på olika tjänster som e-

handelsföretagen skulle kunna använda sig av. Dessa har vi plockat ut efter de områden 

som vi behandlat i teorikapitlet. Områden som detta innefattar är egenutvecklade 

applikationer, kommunikationsverktyg, kontorsprogram och fildelning, lagring och 

backup. Det finns många fler molntjänster som skulle kunna användas och vi har listat 

upp några av de vanligaste. Dessa är dock tillräckliga för att fylla de behov som 

identifierats hos e-handelsföretagen.



 

 

 

5 Empirisk intervjustudie 

Detta kapitel sammanfattar de intervjuer som vi gjort. De är uppdelade efter 

intervjufrågor och sedan per företag.  

 

5.1 Företagen 

Vi har i studien intervjuat tre olika e-handelsföretag i Borås. Samtliga i klädbranchen. 

Dessa är Gina Tricot, Redcats Nordic och Företag X som valt att vara anonyma. 
 

Gina Tricot 

Gina Tricot är ett företag inom klädbranchen. Idag finns Gina Tricot fördelade på över 

185 butiker i fem länder. Omsättningen under år 2011 kommer att uppgå till tre miljarder 

svenska kronor (Gina Tricot 2011). 

Intervju med Peter Lilja
1
, IT-chef. 

 

Redcats Nordic 

Redcats Nordic är idag ett företag med 1100 anställda där omsättningen under år 2007 

uppgick till 3,1 miljarder svenska kronor (Redcats Nordic 2011). 

Intervju med Lars Nilsson
2
, ansvarig för servicetekniker och kommunikationsgruppen. 

 

Företag X 

Företag X har valt att vara anonyma i studien.  

Intervju med personerna X1, gruppchef och X2, teamledare för support.
3
 

 

5.2 Intervjuer 
 

1. Vad använder ni för olika system? 

 

 

Företag X 

X använder ett IBM stordatorsystem till e-handeln. Denna kärna är från början ett inköpt 

system som X vidareutvecklat. Stordatorsystemet användes av många e-handelsföretag i 

Borås förr i tiden och är över 30 år gammalt. Stordatorn hanterar bland annat order- och 

kundinformation. X har också olika windowsbaserade stödsystem. X har ett intranät som 

är som är en IBM-produkt. I botten så är det en köpt produkt som X har valt att anpassa. 

                                                 
1
 Peter Lilja IT-chef Gina Tricot, intervju 2011-04-29 

2
 Lars Nilsson Ansvarig för servicetekniker och kommunikationsgruppen Redcats Nordic, 

intervju 2011-05-05 
3
 Person X1 gruppchef, Person X2 teamledare för support Företag X, intervju 2011-04-

27 



 

 

X köper in plattformar som de sedan anpassar efter sin verksamhet. På X1 och X2:s 

avdelning används systemet “service center” som är köpt av HP. X1 förklarade att en 

registrering sker i service center så fort en användare ringer in och exempelvis säger att 

han/hon inte kan logga in i sitt system, att ens lösenord har gått ut eller att telefonin ligger 

nere. Ett sådant ärende loggas då som en incident. 

 

X har också tagit fram en egen tjänst som de kallar för “unified communication”. Tanken 

är att man ska kunna lyfta sin telefon här i Borås och ringa till en person i Stockholm 

exempelvis. När personen i Stockholm svarar så ska de kunna se varandra på skärmen, 

dela dokument samt kunna chatta med varandra. X använder också Microsofts produkter 

som Office och Exchange.  
 

Gina Tricot 

Gina Tricot har flera huvudsakliga system. PLM, är Gina Tricots 

produktplaneringssystem som alla Gina Tricots designers i första hand använder. 

Designers lägger in skisser, material, storlekar och tvättråd med mera i PLM. Om plagget 

sedan blir kommersiellt, så sätter Gina Tricot upp ett helt sortiment av plagget i ett 

sortimentplaneringssystem som heter daVinci som är ett amerikanskt system. DaVinci 

hjälper till med planeringen och ser till att Gina Tricot har ett bra sortiment.  

 

Affärssystemet IFS används för att fördela ut varor med hjälp av logistikfunktionerna 

som finns i IFS. I samband med att varorna kommer ut till butikerna så har det också gått 

ut till Gina Tricots kassasystem som heter DynaVision/SuperVision. 

DynaVision/SuperVision är ett Point Of Sale system som det holländska företaget 

Centric har utvecklat. Kassatransaktioner går tillbaka till IFS, detta så att Gina Tricot kan 

få ut informationen som behövs för att kunna upprätthålla lagersaldon. Samma 

information som kommer till kassasystemet går vidare till Gina Tricots e-handel 

plattform Elastic Path. När Gina Tricot får hem nya varor så använder de ett 

beslutstödssystemet QlikView. Detta använder butikerna, inköpsavdelningen samt 

ledningen för att kolla försäljningen samt vid beslutsfattanden. 
 

Redcats Nordic 

Redcats centrala system är i form av en stordator. I stordatorn har Redcats bassystemen. 

Order, lager, fakturering och kundregistret ligger hos stordatorn. Den vitala 

informationen finns där. Mycket av Redcats logistik styrs också utav stordatorns system. 

Redcats har också många olika systemprogramvaror och stödprogramvaror till 

verksamheten. Ett av dessa heter DatabaseFindMaker. Det är en databas och ett system i 

sig som man på ett smart sätt kan behandla bilder. Ett annat system är PhotoWare som 

också är med på den processen. PhotoWare jobbar främst med skalning av bilder. 

Redcats har också flera olika ekonomisystem. Ett av dessa stödsystem är till för att 

jämföra Redcats konton på banken med vad de har i sin interna bokföring. På så vis 

matchar stödsystemet dessa konton och kan komma med differenser för att lättare göra 

avstämningen mellan Redcats bankkonto och intern bokföring. 

 



 

 

På ordermottagningen arbetar man direkt mot stordatorn utan något användargränssnitt. 

De sitter och tar emot order per telefon och knappar in uppgifter direkt mot en 

terminalemulator. 
 

2. Använder ni några externa servrar/system? 

 

 

Företag X 

X använder på callcenter ett externt system där man jobbar med bemanningen. Det här 

verktyget planerar hur många personer som ska vara i tjänst för att svara på telefon, e-

post och så vidare. I takt med att information knappas in så hjälper den till med att lägga 

fram scheman. Exempel på information som läggs in kan vara lagliga arbetstider i olika 

länder och hur många raster som man ska ha. Ett annat system som callcenter använder är 

“interaction center” som handhar all information som en agent behöver egentligen. En 

agent sitter framför interaction center hela tiden där den får sina uppdrag så fort han/hon 

inte har någonting att göra. 
 

Gina Tricot 

Hela Gina Tricots IT-verksamhet är outsourcad idag. Så alla servrar ligger ute. Eftersom 

Gina Tricot inte kan bli så duktiga på att utveckla affärssystem, så har de valt att inte 

ägna sig åt utveckling då det inte skulle vara lönsamt. Det är därför som Gina Tricot har 

valt att outsourca allting. Skulle en utvecklare anställas så skulle Gina Tricot vara 

tvungna att se till att kompetens hela tiden upprätthölls. 
 

Redcats Nordic 

Redcats har outsourcat sin stordator till Tyskland. Denna omfattar deras bassystem som 

order, lager, fakturering och kundregister. Mycket av deras logistik styrs också av 

stordatorns system. 
 

3. Hur interagerar systemen med varandra? 

 

 

Företag X 

Enligt X2 och X1 är de olika IT-systemen idag väldigt tätt kopplade med varandra. De 

flesta systemen som är kopplade med stordatorn är oftast stödsystem som mer eller 

mindre presenterar information för användaren på olika sätt. X använder FTP för att 

skicka sina filer från stordatorn. Idag skickas ftp-filerna till olika mappar runt omkring i 

filstrukturen.  
 

Gina Tricot 

Då alla systemen är outsourcade till olika leverantörer så tyckte Lilja att utmaningen var 

att få till integrationen med samtliga system. Varje system i sig är komplext. Därför 

hävdade Lilja att uppdateringar, förändringar och modifieringar kan ta lite längre tid att 

genomföra. Då Gina Tricot har så många olika system så kan det ta veckor eller månader 

att göra förändringar, därför ansåg Lilja att det här var ett dilemma. 
 



 

 

Redcats Nordic 

Enligt Nilsson så kommunicerar alla system med stordatorn. När Redcats har kampanjer 

på webben, då hämtas det olika bilder och texter till bilder från olika servrar. I samband 

med kampanjer så har Redcats priser och olika rabattsättningar. Alla dessa priser och 

rabattsättningar hämtas från stordatorn. Samtidigt så hämtas också information från den 

aktuella kampanjen med bland annat hur länge den skall gälla och lagersaldot för de 

specifika produkterna från stordatorn. Nilsson nämner också det att det är väldigt sällan 

webben inte drar nytta av stordatorn. 
 

4. Vad använder ni för verktyg/program för att kommunicera? 

 

 

Företag X 

Det är väldigt viktigt med hög tillgänglighet på IT-stöd för att kunna erbjuda e-handel. 

X1 framhöll därför kommunikationen som väldigt viktig där de anställda exempelvis ska 

kunna kommunicera med varandra på många kontinenter. Det generella 

kommunikationsverktyget internt är e-post, men också intranätet. De har också olika 

verktyg beroende på vilken avdelning man jobbar på. För ändringshantering, dvs. 

utveckling av ny funktionalitet använder de ett ärendehanteringsverktyg. Där kan man 

lägga upp nya saker, som en ny förfrågan på exempelvis ett system som man vill 

vidareutveckla. För att vidareutveckla saker och ting så måste man lägga upp ett case i 

systemet där man fyller i information så som krav, vad som ska göras, prioriteringar och 

vilka som påverkas. Den specifika aktiviteten vandrar runt bland de påverkade anställda.  
 

Gina Tricot 

Det främsta kommunikationsverktyget är e-post. Till och med i allt för stor utsträckning 

tyckte Lilja. I vissa fall så skickas dokument och andra filer via e-post. De har även ett 

intranät som används. Mot butikerna så kommunicerar Gina Tricot till hundra procent via 

intranätet. På intranätet så söks informationen fram menade Lilja, och det mesta ska 

finnas där som manualer. Gina Tricot använder VPN (Virtual Private Network) för att 

kommunicera in till Gina Tricots servrar från butikerna. 
 

Redcats Nordic 

Redcats använder mycket e-post. Nilsson tyckte att de använder e-post i för allt stor 

utsträckning. De använder också telefon. Nilsson betonar också att de borde använda sig 

mer av chatt där folk kan se när man är tillgänglig. Ibland kan det bara svårt att nå folk 

via telefon eller e-post. 
 

5. Hur hanteras dokument mellan personal? 

 

Företag X 

X använder delvis e-post för att skicka dokument mellan personal. De använder också ett 

verktyg som de kallar unified communication som är till för kommunikation, men också 

för att dela filer.  
 



 

 

Gina Tricot 

Gina Tricot skickar dels dokument med e-post. Men de har också en fil-server där de kan 

dela dokument. 
 

Redcats Nordic 

Redcats jobbar med filservrar med en viss biblioteksstruktur med olika kataloger och 

enhetsbokstäver. Redcats har en enhetsbokstav där alla anställda kan se dokumenten. Hos 

en annan enhetsbokstav så är det enbart den berörda gruppen som har tillgång till 

innehållet. För personliga dokument så har de en annan enhetsbokstav. Inga dokument får 

lagras lokalt, detta då Redcats inte tar backup på det. Ett projekt som Redcats har igång 

enligt Nilsson är att de ska bygga in allt detta i en Sharepoint portal så att de kan ha en 

bättre sökbarhet och bättre generationshantering. Idag använder Redcats enligt Nilsson 

Sharepoint för deras intranät. 

 

För administratörerna så är det helt öppet för dem enligt Nilsson att gå in på respektive 

katalog. Vissa mappstrukturer kan dock vara låsta. Det finns vissa dokument som är 

hemliga menar Nilsson. 
 

6. Hur har ni tagit fram era system? Har ni köpta standardlösningar? 

 

Företag X 

X har egenutvecklat sina IBM-system, men också en hel del windowsbaserade system. 
 

Gina Tricot 

Gina Tricot har ansvaret för driften av sina IT-system. De gör ingen utveckling själva 

utan det är outsourcat. Däremot så arbetar de med utvecklarna för att göra ändringar i 

systemen. De system som de har köpt är standardsystem. Dessa är konfigurerade efter 

Gina Tricots önskemål. 
 

Redcats Nordic 

Nilsson betonar att i stort sett alla system som ligger utanför stordatorn är köpta. 

Stordatorn har Redcats byggt själva från grunden och detsamma gäller all 

webbutveckling. 
 

7. Har ni outsourcat någon del av er IT-verksamhet? 

 

Företag X 

X köper drift av stordatorn från en extern leverantör. Stordatorn ligger fysiskt på annan 

ort och på flera ställen. Det är redundant om någon olycka skulle inträffa.  
 

Gina Tricot 

Gina Tricot har outsourcat all sin IT-utveckling till hundra procent. Det är också av den 

anledningen som upptiden har varit så hög som den har varit enligt Lilja. Genom att Gina 

Tricot har outsourcat IT-utvecklingen så har de blivit mindre sårbara också menade Lilja, 

då Gina Tricot har de moderna teknikerna eftersom leverantörerna har koll på alla de 

senaste teknikerna. 



 

 

 

Redcats Nordic 

Idag så står stordatorn outsourcad i Tyskland. Den outsourcade Redcats för sju-åtta år 

sedan. Vissa finansiella system är också outsourcade i Frankrike. Microsoft exchange har 

Redcats också outsourcat till Frankrike. Virus- och spammskyddet är också outsourcat. 

Allting som kommer in till Redcats mailserver passerar ett företag som tvättar mailen. 

Både ingående och utgående e-post går via virus- och spamskyddet. Nilsson nämner 

också att Redcats har oracle-baserade system som ett annat företag driftar åt dem. 
 

8. Händer det att system ligger nere? Vad gör ni om system ligger nere? Hur ofta får 

detta hända? 

 

Företag X 

För X så kan det vara små system som inte påverkar så många eller som inte är så kritiska 

som kan ligga nere. Däremot om telefonin går ner så att ingen kan ta emot samtal eller 

om e-handelssajten går ner så att man inte kan logga in och handla på nätet, då är det 

kritiskt. Varje timma som X inte kan sälja så förlorar de ett stort antal order. X har 

anställda som koordinerar och samlar in resurser vid större incidenter. Dessa anställda 

kan egentligen gå in och bryta vad som helst för att X ska kunna få tillbaka en ordinarie 

service. X2 markerade att de har väldigt bra koll på vilka som sköter om respektive 

delsystem. Därför brukar det gå ganska fort att få upp system som ligger nere. 

 

Minimumkraven på tillgänglighet varierar. Stordatorn har i princip krav på 100 % 

procent tillgänglighet på den tekniska driften. Vissa leverantörer kräver att de behöver ha 

nedtider för att utföra vissa aktiviteter. Det kan vara att patcha och uppdateringar som är 

oundvikliga. 

 

Händer någonting med stordatorn så är det främst den externa driftsleverantören som får 

jobba, men X stöttar och informerar den interna verksamheten. När det gäller 

windowsbaserade system så har de i princip samma upplägg som hos stordatorn. I “main 

location” har X sina system. Skulle någon av dem ligga nere så har de minst två 

partitionerade på andra ställen som kan ta över. Har inte en server exempelvis en backup 

på sig själv så har den åtminstone dubbla nätaggregat, dubbla hårddiskar. Detta är inget 

märkvärdigt egentligen inom e-handel enligt X1, om inte IT-stödet fungerar så säljer X 

ingenting.  
 

Gina Tricot 

Gina Tricots e-handel ligger aldrig nere hävdade Lilja, detta då det finns en redundant 

upplaga som går igång ifall den nuvarande skulle gå ner. Kunderna kan inte acceptera att 

e-handeln ligger nere, och följden om det inträffar resulterar i att kunderna går någon 

annanstans. 

 

När det gäller kassorna i butikerna så påstod Lilja att varje butik hade minst tre kassor. 

Det händer sällan att kassorna ligger nere. Kommunikationen kan dock ligga nere. Dock 

så ska det inte påverka kassorna, i och med att det endast är uppdateringarna som inte 

fungerar. 



 

 

 

När det gäller de övriga systemen som PLM, IFS och QlikView så ska dem vara 

tillgängliga 99,9 procent. Skulle någonting gå ner så menade Lilja att det bara är att gilla 

läget, detta då alla IT-systemen är outsourcade. Även om Gina Tricot skulle ha all sin IT-

verksamhet på huvudkontoret så tror inte Lilja själv att de skulle utföra ett bättre jobb än 

sina leverantörer. 

 

Om exempelvis QlikView skulle ligga nere, så borde Gina Tricot på IT-avdelningen 

redan ha upptäckt det vid ett tidigare stadie enligt Lilja. IT-personalen sätter larmpunkter 

på olika system. Ifall det inte kommer ut en fil från QlikView efter X antal minuter, då 

larmas IT-personalen. När man väl har satt ett larm så startas en process upp snabbt. 

Driftleverantören uppmärksammas också med larm. 
 

Redcats Nordic 

Redcats har en tillgänglighet på 99,7 procent på webbsidan. Hos stordatorn så ligger 

tillgängligheten på 99,85 procent. Just webben är väldigt beroende av stordatorn. I 

stordatorn så körs alla batchar. Alla order, plocketiketter och fakturor som kommer in 

under dagen bearbetas också där. Vissa tider på dygnet så körs batchen. Detta resulterar i 

att stordatorn kan bli lite långsam samtidigt som man försöker få tillgång till vissa 

register. Redcats har då byggt en funktion som flyttar ut, eller kopierar vissa delar från 

stordatorn till en SQL server. Därför har de en mekanism som går in i stordatorn var 15:e 

sekund och kollar om stordatorn ger respons. Skulle den inte göra det så körs det internt 

istället. Då är det vissa funktioner som är begränsade. Huvudsakligen så ska order kunna 

tas emot även om stordatorn är seg eller om den i värsta fall ligger nere. 
 

9. Hur ofta ändras/byts ut/uppdateras system? Hur påverkar det verksamheten när 

uppdateringar görs? 

 

Företag X 

När uppdateringar sker så är det oftast så att användarna inte märker det. X skulle precis 

uppgradera Office 2003 till 2010. Då tyckte X2 att det var motiverat att dra igång en 

utbildning. Även om det i princip är samma funktioner enligt X2 så är användarna inte 

bekanta med användarmiljön.  
 

Gina Tricot 

Enligt Lilja så har alla uppdateringar ett bestämt datum. Under år 2010 hade Gina Tricot 

sex uppdateringar. Under år 2011 så kommer lika många uppdateringar att tillämpas. Alla 

dessa uppdateringar gäller affärssystemet IFS, men Lilja beskrev att det var ungefär 

likadant med de övriga systemen. Innan driftleverantören skickar sina uppdateringar till 

Gina Tricot så har de redan testats i deras miljö. Alla dessa uppdateringar utförs vid 

nattetid, så ingen ska egentligen märka av uppdateringar enligt Lilja. 
 

Redcats Nordic 

Hos Redcats så sker de största förändringarna på webben. Varje vecka är det någonting 

som förändras på webben. Det i sin tur kan påverka stordatorn. Redcats försöker jobba 

agilt där de levererar olika funktioner med två veckors mellanrum. Nilsson menar också 



 

 

att de uppdateringar som sker kan vara buggfixar, det kan vara att man har hittat en 

enklare lösning som underlättare för kunderna så att de exempelvis slipper klicka så 

många gånger för att komma till kundkorgen. 
 

10. Använder ni någon form av backup? Vad gör ni backup på? Hur ofta? 

 

Företag X 

Xs stordator hade som tidigare nämnt redundans. En fysisk kopia på en annan fysisk plats 

som speglar stordatorn som de kör på.  
 

Gina Tricot 

Hos Gina Tricot har varje system minst en server som är parallell med den server som är 

igång. När de tar backup så sker det fysiskt till ett annat hus. Går de nuvarande servrarna 

ner så går det alltid att starta upp backupen. En risk som Lilja tyckte var ifall saker och 

ting gick ner. Detta beror på att Gina Tricot inte har allting 100 procent duplicerat. Ifall 

Gina Tricot behöver återställa någonting från en backup så kommer det att ta några dagar. 
 

Redcats Nordic 

När Redcats tar backup så använder de ett program som heter Tivoli Storage Manager 

(TSM). TSM tar backup på i stort sett allting. Med backup så är det inkrementell backup 

som gäller. Men Nilsson understryker också det att för vissa tjänster så kör Redcats fulla 

backuper. Till stordatorn så använder de ett annat backupsystem som heter HSM. Backup 

till stordatorn körs lite olika. En del körs innan batchkörningarna medan andra körs lite 

då och då under batchkörningen. På så vis slipper man starta om från början igen om 

någonting går snett. Då man kan backa tillbaka till det aktuella flödet. Dessa batcher körs 

på nätterna. Vissa databaser kör man backup på hela tiden menar Nilsson. 
 

11. Hur hanterar ni personuppgifter och kortuppgifter? 

 

Företag X 

Personuppgifterna lagras i stordatorn på X. Dock så är all information i stordatorn inte 

tillgänglig för alla inom företaget. De anställda har olika behörigheter. Dock så finns det 

administratörer som har full behörighet. Kortinformation är sådan information som inte 

får läcka ut. All kortinformation är krypterad och X1 klargjorde att revisioner sker 

ständigt där X ser över vart de sparar kortinformationen samt säkerställer att den är 

krypterad. Skulle det finnas ställen som inte uppfyller kraven, då tar X fram en 

handlingsplan och säkerställer att informationen är krypterad, detta då det är lagkrav på 

hur man får spara kortinformation.  
 

Gina Tricot 

Gina Tricot använder idag någonting som heter EMV (Europay Mastercard Visa) i 

kortterminalen som används med chip. Enligt Lilja så är det här någonting som de två 

stora aktörerna Mastercard och Visa som har bestämt detta. Dem har talat om för alla att 

man måste ha EMV terminaler överallt samt att butiker inte får hantera kortuppgifter. 

Idag får därför inga butiker skriva ner kortinformation, utan det är EMV terminalen som 

kommunicerar med Visas eller Mastercards betalkortsserver enligt Lilja. Informationen 



 

 

sker krypterat. Det går ingen information i Gina Tricots kassasystem, utan kassasystemet 

skickar allting till EMV terminalen som får sköta resten. När man väl har tagit betalt så 

får man ett referensnummer som Gina Tricot sedan kan spåra vid behov, men inte till 

kortnummer. 

Enligt Lilja så certifierar Gina Tricot den här lösningen för att kunderna ska känna sig 

trygga. Gina Tricot har anlitat företaget Trustwave som testar lösningen genom 

intrångsförsök, bland annat genom att provocera fram Gina Tricots personal att skriva ner 

kortnummer. 
 

Redcats Nordic 

Alla på Redcats har sekretess enligt Nilsson. Anledningen är för att det är en hel del som 

kan komma åt personuppgifter hos Redcats. De som jobbar på kundtjänst enligt Nilsson 

har tillgång till alla kunders personuppgifter. Gäller det kontokort så menar Nilsson att de 

inte lagrar det själva. Istället anlitar Redcats en extern byrå som heter VIPS. Alla Redcats 

transaktioner går via VIPS. Därför är det också VIPS som hanterar kontokortsuppgifter. 

Nilsson understryker också det att Redcats bara får en referens som de kan referera till ett 

kundköp om kunden ringer och frågar efter någonting. 
 

12. Finns det information som absolut inte får läcka ut? Vad är det för information? 

 

Företag X 

X har en vanlig administrationsbehörighet kring filstrukturen. Behörigheter på vissa 

mappar är därför satta på vissa grupperingar, men detta sker endast internt. X2 var tydlig 

med att förklara att externt, så skall självklart ingen ta sig in då X har brandväggar. 

Företag X tyckte också att det var viktigt att information om nya kollektioner inte läckte 

ut. 
 

Gina Tricot 

Förutom kortuppgifter så har Gina Tricot företagshemlig information som absolut inte får 

läcka ut, exempelvis information om kollektioner. Därför tydliggjorde Lilja att varje IT-

anställd på Gina Tricot har skrivit på ett en sekretesspolicy som exempelvis säger att man 

inte får använda Gina Tricots datorer hur som helst. Allt som finns i Gina Tricots datorer 

räknas som företagets egendom. 
 

Redcats Nordic 

På Redcats så betonar Nilsson att deras marknadsplaner är en av de viktigaste saker som 

inte får läcka ut. Denna information ligger skyddad på deras filservrar. 



 

 

 

5.3 Sammanfattning 

Sammanfatningsvis så har företagen en ganska liknande struktur. Även om de använder 

olika typer av system. De kärnsystem som används är olika, men det finns ändå en 

gemensam nämnare, systemen hanterar de kärnfunktioner som företagen har. De andra 

system, stödsystemen, sköter andra saker som kommunikation och kontorsuppgifter. 

Dessa system var ofta kopplade till kärnsystemen som användes. 

 

Kärnsystemen som företagen har driftades av andra företag och inget av dem hade 

kärnsystemen på plats. Hur dessa system utvecklats skiljde sig lite, Gina Tricot hade 

outsourcat all utveckling medans de andra företagen hade utvecklat sina system själva. 

Något som samtliga företag tyckte var viktigt var en hög upptid på dessa kärnsystem. 

Detta eftersom de var kritiska för e-handelsverksamheten. Detta gjorde också att 

webbsidan var viktig för dem. Detsamma gällde också backup. 

 

En annan punkt som var gemensamt för dessa företag var att uppdateringar av system 

alltid skedde nattetid. Dock så skiljde det sig hur ofta detta utfördes, men det som alla 

företag tyckte var viktigt var att användare i så liten utsräckning som möjligt skulle 

påverkas av uppdateringarna. 

 

Företagen tyckte att det var viktigt att information om nya kollektioner inte fick läcka ut, 

detta eftersom de befann sig i en kunkurrenskraftig marknad. 

 

Det som vi fått ut av den empiriska intervjustudien ligger som underlag för att förstå vad 

e-handelsföretagen har för behov av IT-stöd, samt vilka krav de ställer på dessa. Vår 

huvudsakliga forskningsfråga handlar om hur cloud services kan användas inom e-

handelsföretag, och för att förklara detta så har vi tagit fram det som företagen själva 

anser vara viktigt. Därför har vi också med säkerhet, som företagen själva tog upp som en 

väldigt viktig punkt. Med detta så kan vi se på vad de skulle kunna använda som möter 

deras krav och behov. 
 



 

 

 

6 Analys 

I detta kapitel förklarar vi skillnader och likheter mellan de olika företagen som 

intervjuats. Detta dras också med en jämförelse av de teorier och cloud services som vi 

tagit fram. Vi diskuterar också de olika typer av cloud services som kan användas, samt 

om säkerhet. 

 

6.1 System 

De olika företagen som intervjuats för studien hade både likheter och olikheter med sina 

system. Redcats och Företag X använde stordatorer medan Gina Tricot hade outsourcat 

hela IT-delen. Dessa stordatorer innehöll allt från order, lager, fakturering till 

kunduppgifter. Den mest vitala informationen fanns där. Ingen av dessa hade själva 

hårdvaran på företaget, utan det driftades på annan plats av ett annat företag. Eftersom 

Gina Tricot hade outsourcat sin IT-del så driftades denna också på annan plats. Vid 

användning av molntjänster så försvinner kontrollen över den fysiska säkerheten. Detta 

gäller även för dessa tre företag, eftersom ingen av dem har fysisk kontroll över sina 

maskiner. 

 

Företag X och Redcats hade också olika stödsystem som kördes inom företaget. Dessa 

stödsystem användes av personal, delvis för att komma åt delar av stordatorerna. Denna 

struktur hos Företag X och Redcats påminner om den struktur som hybridmoln har. Alltså 

system som finns i ett privat moln lokalt kommunicerar med kärnsystem som finns i ett 

publikt moln på annan plats. Att det då finns kärnapplikationer som företaget använder, 

dessa i sin tur använder data och infrastruktur från ett publikt moln. Detta publika moln 

skulle då kunna liknas med stordatorerna. En av de större skillnaderna här är att 

stordatorerna inte delas med andra företag, vilket ett publikt moln hade gjort. Här skulle 

samtliga företag kunna använda sig av platform as a service för att bygga ett eller flera 

system som motsvarar det som finns, fast som istället körs i molnet. Detta skulle då ha en 

liknande struktur av det som finns idag. 

 

6.2 Kärnsystem 

Gina Tricot har egentligen inget kärnsystem, utan alla systemen interagerar med varandra 

genom att de följer ett visst flöde. På så vis blir systemen beroende av varandra. 

Exempelvis på ett flöde hos Gina Tricot är när ett plagg skall gå igenom och godkännas 

om det ska bli ett kommersiellt plagg eller inte. Då måste informationen gå från 

produktplaneringssystemet “PLM” till sortimentplaneringssystemet “da Vinci” innan det 

kan passera affärssystemet “IFS”, vilket tyder på detta systemberoende.  

 

Företag X och Redcats har sina stordatorer och är beroende av dessa. Detta leder till en 

mer centraliserad punkt av pålitlighet. Exempelvis är när Redcats har kampanjer på 

webben. I samband med kampanjer så hämtas det priser och rabattsättningar från 

stordatorn. Skulle Redcats stordator tillfälligt ligga nere eller att stordatorn är långsam, då 



 

 

innebär det inte att allting ligger nere. Detta beror på att Redcats har en funktion som 

flyttar ut, eller kopierar vissa delar från stordatorn till en SQL server. Detta innebär 

samtidigt att vissa funktioner är begränsade då funktionen endast har tagit med de mest 

vitala delarna från stordatorn. Funktionen ska huvudsakligen kunna ta emot order. 

 

Elasticitet av IT-infrastruktur är en av sak som karaktärisar molntjänster. Om företagen 

istället kört sina kärnsystem i molnet, så hade dessa anpassats efter behov, både storleks- 

och hastighetsmässigt. Detta kan liknas med den lösning Företag X hade, då ett externt 

företag i anpassade stordatorn med lagringsutrymme och processorkraft efter hur mycket 

trafik som stordatorn hade. Detta hade också kunnat skötas av en cloud provider som då 

gör det automatiserat. Detta stämmer bra överrens med det som togs upp i teorikapitlet 

om elasticitet och självbetjäning.  
 

6.3 Mindre stödsystem 

Gina Tricot använder VPN (Virtual Private Network) för att kommunicera in till Gina 

Tricots servrar från butikerna. Ett annat system som de hade hette QlikView. Detta 

användes av butikerna, inköpsavdelningen och ledningen för att kolla försäljning och för 

att fatta beslut.  

 

Detta betyder att Gina Tricot behöver installera VPN på samtliga datorer i butikerna. 

Behövs det då uppdateringar så måste dessa också göras på samtliga datorer. Istället 

skulle de kunna lägga upp en applikation hos en cloud provider med PaaS som Windows 

Azure, Dell eller Amazon. På så sätt skulle de inte behöva installera eller uppdatera 

någonting ute i butikerna. Istället skulle detta bara göras på applikationen i molnet.  

 

Detsamma gäller för Företag X och Redcats som hade en del windowsbaserade system.  

Redcats hade många systemprogramvaror och stödprogramvaror. De använde också 

Microsoft Office. Nilsson från Redcats talade om att många anställda inte ens använde de 

programvaror som de hade installerade, vilket ledde till onödiga licenskostnader. En av 

fördelarna med molntjänster är att kostnaden baseras på hur tjänsten används. Därför 

skulle exempelvis inte licenskostnader vara ett problem, eftersom det inte kostar 

någonting om de inte används. 

 

Företag X hade en del windowsbaserade applikationer. Dessa var stödsystem som visade 

olika bilder av stordatorn på ett användarvänligt sätt. De system som är anpassade efter 

verksamheten skulle kunna utvecklas eller flyttas till en cloud provider som erbjuder 

platform as a service. De system eller applikationer som är köpta, exempelvis Microsoft 

Office, skulle kunna hyras av en cloud provider som erbjuder dessa tjänster som software 

as a service. Dessa hade också kunnat flyttas till molnet för att undvika uppdateringar på 

alla datorer som använde systemen.  
 

6.4 Standardsystem/egenutvecklade system 

Samtliga företag använder standardsystem. De flesta av dessa är stödsystem. De 

stordatorer som Företag X och Redcats har är egenutvecklade. Gina Tricot har outsourcat 



 

 

utvecklingen av sina system. Dessa är standardsystem som är konfigurerade för Gina 

Tricot. Liknande hade kunnat göras med en cloud provider och PaaS. Exempelvis Dell 

eller Salesfoce.com har lösningar för att anpassa system efter verksamheter, vilket hade 

kunnat användas för dessa företag. 
 

6.5 Kommunikationssystem 

Företag X använder olika kommunikationsverktyg. Beroende på vilken avdelning, så 

använder de anställda olika verktyg för att kommunicera. E-post och intranätet är bland 

de vanligaste verktygen för kommunikation. På infrastrukturen som X1 och X2 tillhörde 

så använder de ett planeringsverktyg. Där kan man lägga upp nya förfrågningar på 

exempelvis ett system som man vill vidareutveckla. Detta erbjuder då videokonferenser 

där man som anställd ska kunna dela dokument med varandra på skärm. 

 

Internt så kommunicerar Gina Tricot med e-post. Detta för att skicka filer och 

meddelanden. De använder också sitt intranät för att kommunicera. Mot butiker så 

används bara intranätet.  

 

Redcats använder främst e-post i allt för stor utsträckning tyckte Nilsson. Även telefon 

används i viss omfattning. Redcats använde också en tjänst som all e-post gick igenom, 

både in och ut. Denna tjänst filtrerade bort sådant som kännetecknades som virus eller 

spam. Detta kan liknas med Microsofts SmartScreen som filtrerar bort skräppost. Istället 

skulle de kunna börja använda sig av Communication as a Service. För då skulle 

kommunikationen kunna skötas på olika sätt. Detta beror på att varje företag kan välja 

vilka kommunikationsfunktioner som de vill ha. Eftersom Communication as a Service 

baseras på pay-as-you-go så betalar ett företag endast för det som de använder. 

 

Här skulle företagen kunna använda sig av software as a service för e-post. Eftersom 

cloud services ständigt uppdateras och utvecklas, så betyder det att virus- och 

spamkontroll ständigt uppdateras utan att företaget själva behöver lägga tid på detta. Det 

som skulle kunna bli ett problem är då säkerheten eftersom meddelanden lagras på 

servrar som delas med andra företag. 
 

6.6 Webbsidan 

Samtliga företag som vi intervjuat har webbsidor som är väldigt viktiga för sin 

verksamhet. Deras webbsidor är kärnan för e-handeln och det är viktigt att dessa alltid är 

tillgängliga. Därför skulle det kunna vara effektivt att låta webbsidan köras på ett publikt 

moln. Webbsidan skulle kunna vara dynamiskt skalbar och anpassa sig efter hur mycket 

trafik den får. På så sätt klarar hemsidan av ojämn trafik och extra resurser behövs inte 

sättas in då exempelvis en ny kollektion lanseras. 

 

6.7 Krav på upptid 

Krav på upptid varierar på Företag X. Just nu så har stordatorn en tillgänglighet på 99,8 

på den tekniska driften. Denna siffra kan dock variera beroende på när leverantörerna 



 

 

behöver ha sina nedtider för att utföra vissa aktiviteter så som uppdateringar och 

patchningar enligt X1. Det här kommer Företag X och leverantören överens om i förväg. 

Skulle leverantören inte hålla det som de har lovat så dras kostnaden av på Företag Xs 

faktura som Företag X i vanliga fall får betala. Ifall något drastiskt skulle hända med 

stordatorn så är det inte så mycket som Företag X kan göra då driften sköts av en 

driftleverantör. 

Redcats nedtider varierar också. På webben så ligger tillgängligheten på 99,7 procent. 

När det gäller stordatorn så har den en tillgänglighet på 99,85 procent. Dock ska det 

också tilläggas att webben är väldigt beroende av stordatorn. 

 

Gina Tricot hade alla sina system outsourcade. Dessa skulle vara tillgängliga 99,9 procent 

av tiden. Det som skiljer Gina Tricot från Företag X är att, om något skulle hända, så kan 

de inte göra någonting själva. Ansvaret ligger då på företaget som de outsourcat till. 

 

Det som är gemensamt för dessa företag är att hög upptid är ett krav. Skulle de använda 

molntjänster för sina system så skulle de få hög upptid. Det är viktigt att förstå att 

ansvaret för säkerhet ligger hos företaget och inte hos en cloud provider. Därför bör 

företaget kolla upp med sin cloud provider vad de har för garanterad upptid. 
 

6.8 Backup 

Företag X gör backup på flera servrar. Skulle en server exempelvis ligga nere, då har de 

minst två partitionerade på andra ställen som kan ta över. Skulle en server inte ha backup 

på sig själv, då har den åtminstone dubbla nätaggregat och dubbla hårddiskar enligt X2 

på Företag X. 

 

Redcats har backup på sina filer på olika filservrar. Dessa filservrar har en viss 

biblioteksstruktur med olika kataloger och enhetsbokstäver. Just nu så håller Redcats på 

med ett projekt där de integrerar filservrarna med deras Sharepoint portal. 

Gina Tricot hade minst en server som jobbade parallellt med den som är igång. När 

backup görs så sker det till en annan fysisk byggnad. Skulle servrar krascha så kan de 

alltid starta från en backup. 

 

Det viktiga om ett företag skulle flytta sina system till molnet är då att de kontrollerar 

med sin cloud provider hur återställning går till efter en olycka. Vilket format de får 

tillbaka data i och hur ofta backup görs. Ansvaret för att kontrollera detta ligger med 

andra ord hos företaget, men själva backupen sköts då av en cloud provider. Detta gör 

också att företaget inte behöver bygga upp en överdriven infrastruktur för att lagra 

backups, detta då ett företag som använder molntjänster har skalbara resurser i molnet 

och betalar istället för det som faktiskt används.  
 

6.9 Känslig information 

Den information som inte får läcka ut från Företag X är kommande kollektioner. 

Eftersom Företag X är ett börsnoterat företag så är det viktigt att informationen inte 

läcker ut före den presenteras officiellt enligt X1 på Företag X. 



 

 

 

Information som inte får läcka ut hos Redcats är deras marknadsplaner. Det är också 

sådan information som ligger skyddad på Redcats filservrar. 

 

Gina Tricot har en del information som inte får läcka ut. Detta är delvis information om 

kommande kollektioner. Lilja talade om att varje IT-anställd hade skrivit på en 

sekretesspolicy. Men han menade också att den största risken för sådan information inte 

är att någon hackar sig in i något system och kommer åt informationen. Istället var det att 

någon obehörig skulle sätta sig vid en dator och leta upp information inne i deras lokaler.  

Om de skulle köra sina system antingen i privata, publika eller hybridmoln så är åter igen 

ansvaret för denna information upp till företaget som hyr tjänsten. Att kryptera och 

dekryptera den information som absolut inte får komma ut eller att lagra den i privata 

moln är alltså företagets ansvar. Antingen att de gör detta själva eller att de kontrollerar 

med sin cloud provider hur detta går till. 
 

6.10  Uppdateringar 

På Företag X så kommer de i förväg överens om eventuella uppdateringar och patchar 

med leverantören. Skulle leverantören inte hålla det som har sagts så drar Företag X av 

kostnaden från den faktura som Företag X i vanliga fall får betala. 

 

På Gina Tricot så har alla uppdateringar ett bestämt datum. Dessa sker ett antal gånger 

varje år. Dessa uppdateringar har testats före de sätts i drift. De använder två miljöer för 

detta, en testmiljö och en produktionsmiljö. All dessa uppdateringar sker då också under 

nattetid. 

 

Redcats gör mest uppdateringar på webben och detta sker nästan varje vecka. Dessa kan 

påverka stordatorn. Dessa uppdateringar kan vara buggfixar eller sådant som kan göra det 

enklare för kunder att genomföra beställningar. 

 

Molnet kan erbjuda snabbare möjligheter för uppdateringar. Om företagen kört sina 

system i molnet så hade uppdateringar inte krävt att systemen stängs ner. Nya funktioner 

och uppdateringar uppkommer ständigt. Detta gäller software as a service då inte 

företaget äger applikationen. Om de är egenutvecklade system som körs med platform as 

a service så sköts uppdateringar av företaget själva. 
 

6.11  Systemintegration 

Samtliga företag hade integration mellan sina olika system. I Företag X och Redcats fall, 

så var dessa ofta applikationer som använde sig av stordatorn. Gina Tricot tyckte att det 

var en utmaning att få integrationen mellan systemen att fungera eftersom de var så pass 

komplexa. Vid användning av cloud services så skulle integration av system kunna skötas 

på en rad olika sätt. Exempelvis så skulle de kunna använda sig av ett hybridmoln. Då 

skulle kopplingar kunna göras mellan privata och publika moln och deras system. Mellan 

dessa kopplingar så är också säkerhet att tänka på. Men än en gång så är ansvaret upp till 

företaget som använder molnet att se till att det är säkert. För att systemintegration skall 



 

 

fungera på ett bra sätt så skulle SOA kunna användas för att definiera gränssnitt hos 

applikationerna så att de kan kommunicera med varandra på ett sätt som följer företagens 

affärsfunktioner. Exempelvis att lägga en order skulle kunna vara en sådan 

affärsfunktion. 

 

6.12  Sammanfattning 

Det som företagen hade gemensamt gällande system var att ingen av dessa hade maskiner 

för sina kärnsystem på plats, inte heller driftade de dessa själva. Vi förklarade om hur 

molntjänster gör att kontroller för fysisk säkerhet tappas, vilket också gäller för 

företagens nuvarande lösningar. Hybridmoln är också en struktur som företagen skulle 

kunna använda. Något som företagen tyckte var viktigt var att klara av hög belastning på 

systemen, vilket hade kunnat lösas med molntjänster som anpassar sig efter trafiken till 

systemen. Detta hade då också sköts automatiskt.  

 

De mindre stödsystem som företagen använde hade också kunnat köras som molntjänster. 

Microsoft Office är ett exempel på detta och skulle då undvika installation och de 

onödiga licenskostnader som diskuterats. 

 

De system som företagen utvecklat själva och inte var standardlösningar hade kunnats 

utvecklas för moln av typen PaaS, vilket hade kunnat användas med de olika cloud 

providers för PaaS som vi diskuterat. 

 

Vid kommunikationssystem så tyckte företagen att e-post var nödvändigt. Detta är en 

punkt som också hade fungerat som molntjänst och med den Communication as a Service 

som vi beskrivit kunnat användas för att minska risk för spam och virus. 

 

Webbsidan, som var företagens kanske viktigaste del, behövde också klara av mycket 

trafik. Detta hade också kunnat lösas genom att låta webbsidan köras i ett moln som då 

hanterar den skalbarhet och anpassning automatiskt. 

 

Ännu en motivering till att ha system i moln är de höga krav på upptid som företagen 

hade. En av fördelarna med molntjänster är hög upptid, detta varierar hos olika cloud 

providers. 

 

Eftersom företagen inte ville tappa information om exempelvis order som lagts så ansåg 

de att backup var viktigt. Många cloud providers erbjuder backup på de system som körs 

hos dem och därför skulle det vara effektivt att köra systemen i moln. 

 

En av de nackdelar som publika moln kan föra med sig är ökad risk för säkerhet. 

Företagen var noga med att information om nya kollektioner inte skulle läcka ut. Därför 

skulle de kunna använda sig av privat- och hybridmoln för att hantera information som är 

känslig. Detta återspeglar våra två sista forskningsfrågor, Vad kan e-handelsföretag tänka 

på kring säkerhet vid användning av cloud services? och Vart kan e-handelsföretag tänka 

på säkerhet vid användning av cloud services?  

 



 

 

Företagen ville också att användare inte skulle påverkas av uppdateringar. Detta skulle 

molntjänster kunna hjälpa till med eftersom de inte behöver stängas ned för att utföra 

uppdateringar. 

 

För att integrera system mellan olika moln så skulle företagen kunna använda sig av 

SOA. Alltså att, istället för att utbyta rå data mellan system, utbyta information i form av 

meddelanden som representerar affärsfunktioner. 

 

Våran huvudsakliga forskningsfråga, Hur kan cloud services användas inom e-

handelsföretag? Har här blivit tydligare klargjord genom den empiriska studien i 

jämförelse med teori och cloud services. Vi har förklarat hur dessa tjänster skulle kunna 

användas hos dessa företag och vilka sorters moln de skulle kunna använda för att fylla 

deras behov och möta deras krav. 

 

 



 

 

7 Slutdiskussion 

Detta kapitel visar själva resultatet som vi kommit fram till i studien. Här presenterar vi 

vår modell som vi tagit fram. Vi har också en öppen diskussion om ämnet och en 

utvärdering av studien där vi går igenom hur vi faktiskt gått till väga. Kapitlet avslutas 

med ett stycke om rekommendationer till fortsatt forskning. 

 

7.1 Diskussion 

E-handelsföretagen försöker ständigt sträva efter expansion. Samtidigt så ska lösningen 

vara så kostnadseffektiv som möjligt. Dock är säkerhet någonting som företagen värderar 

väldigt högt. Det ska till väldigt mycket för att företagen ska kunna tänka sig att överföra 

saker och ting till molnet. E-handelsföretagen måste först och främst känna att de har 

någonting att utvinna hos molnet. Om e-handelsföretagen känner att de har det, då är 

nästa hinder säkerheten. Efter våra kvalitativa intervjuer med e-handelsföretagen inom 

klädesbranschen i Borås så betonade samtliga företag hur viktigt det var att hemlig 

företagsinformation absolut inte fick läcka ut.  
 

Säkerhet är den stora frågan när det gäller moln. Av vår studie så har vi sett att det största 

ansvaret ligger hos företaget som köper tjänsten. Även om en cloud provider erbjuder 

säkerhet, backup och bra upptid, så är det fortfarande upp till företaget att se till att de 

levererar detta. Samtidigt så går det mycket diskussion kring ämnet och många menar att 

det är nytt och bristen på kunskap gör att företagen är rädda för riskerna. Peter Lilja på 

Gina Tricot sade en intressant sak om detta: “Bara för att ett system driftas lokalt, så 

betyder det inte att det är säkert.”
4
 Han menade att det inte är säkrare i ett företags egna 

lokaler än hos en leverantör som hanterar tusentals företags system.  

 

Vill företaget absolut inte att utomstående ska få komma åt viktig företagsinformation, då 

kan de välja att ha en kombination av privata och publika moln i det som kallas 

hybridmoln. Furht & Escalante (2010) beskriver ett exempel på hur företaget kan 

använda sig av hybridmoln där företaget har ett privat moln till interna kärnapplikationer. 

De publika molnen används mer till konsumentapplikationer och backupinfrastruktur. 

Det vi vill komma fram till är att företaget kan känna sig trygga då utomstående inte lika 

lätt kan komma åt det privata molnet på samma sätt som hos det publika molnet. Detta 

beror på att privata moln är byggda och driftade inom företaget. På så vis är data som 

finns lagrat i det privata molnet inte delat med andra företag, vilket kan betraktas som en 

säkerhetsrisk hos företagen. Detta betyder dock inte att information ligger öppet i ett 

publikt moln. Eftersom publika moln delas med andra företag, så finns det en större risk 

för att någon utomstående skulle ta sig in. Just detta med olika typer av moln kan variera 

från företag till företags behov. Krävs det bättre säkerhet, kan de använda sig av privata 

moln. Om det inte gör det, så går det bra med publika moln. Det viktiga är för företaget 
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att själva se vad de har för krav på säkerhet. Finns det krav på säkerhet på vissa delar men 

inte på andra, så kan hybridmoln vara en lösning. 
 

Vi har intervjuat tre av de största e-handelsföretagen som finns i Borås. Vi fick tyvärr inte 

möjlighet att göra en intervju med alla. Det som vi vill poängtera här är att, även om vi 

inte har intervjuat alla e-handelsföretag i Borås, så tycker vi att vårt resultat ändå är 

generellt. Anledningen till detta är att vi har tagit fram ett förslag till hur dessa företag 

skulle kunna använda molntjänster. Det betyder inte att det är någon färdig modell som är 

skräddarsydd för ett av dessa företag, utan kan istället ses som en vägledning till hur 

dessa cloud services skulle kunna användas. Dessa skulle ändå vara tvungna att anpassas 

till det företag som använde dem.  

 

Det finns många områden som de företag vi intervjuat skulle kunna använda sig av cloud 

services på. Vi har fokuserat på kärnverksamheten, de stödsystem som de använde, 

webbsidan, kommunikation och kontorsprogram. Anledningen till detta är att företagen 

som vi intervjuat tyckte att dessa delar var viktigast eller områden som de behövde jobba 

på. 



 

 

 

7.2 Resultat 

I analysen tog vi fram ett antal punkter där företagen skulle kunna använda molntjänster. 

Vi såg också på vad de skulle kunna tänka på kring säkerhet samt vilka typer av cloud 

services som skulle kunna användas. Utifrån detta så har vi tagit fram en modell. Denna 

modell är ett lösningsförslag på hur ett e-handelsföretag inom klädesbranschen i Borås 

skulle kunna använda sig av cloud services. 
 

 
Figur 3 - Lösningsförslag 

 
Modellen beskriver ett antal olika moln. Dessa moln är av olika typer och hanterar olika 

områden. Det är ett privat moln och fyra publika moln. Mellan vissa av dessa moln så är 

säkerhet viktigt. Det som menas med de runda symbolerna med texten “säkerhet”, är att 

företaget måste själva ta ansvar för säkerheten där. Detta kan innebära att kryptera 

information samt att ständigt ha koll på förändringar i systemen så att 

säkerhetsuppdateringar kan göras allt eftersom applikationer förändras. Vi menar inte att 

allt måste krypteras och vara säkrat vid dessa symboler, utan snarare att säkerhet är en 

viktig punkt att se över vid dem.  

 

Vi vill poängtera här att detta är ett lösningsförslag. Modellen beskriver samtliga delar 

som vi behandlat. Detta betyder inte att ett företag skulle vara tvungna att använda alla 

dessa delar. De skulle exempelvis kunna använda bara kommunikationsdelen eller bara 

kontorsprogrammen.  
 



 

 

Stödsystem 

Det privata molnet hanterar de stödsystem som företaget har. Dessutom sköter det backup 

för dessa system. Dessa system är sådana som innehåller känslig information för 

företaget. Eftersom det är ett privat moln så delas inga resurser med andra utomstående 

företag. Därmed blir risken för att information från stödsystemen skall läcka ut betydligt 

mindre. Detta är anledningen till att det är ett privat moln för stödsystemen. Detta moln är 

också av typen platform as a service. Vilket innebär att företaget kan köra egna 

applikationer där. Detta betyder att backup också måste skötas i detta moln, eftersom det 

innehåller känslig information. Det krävs då ingen större kontroll över säkerhet mellan 

företaget och det privata molnet. Då ett privat moln kan köras inom företaget så måste de 

då bygga upp ett eget moln. Anledningen till att vi valt ett privat moln för detta är att 

företagen hade känslig information som inte fick läcka ut. Att köra dessa system i ett 

privat moln minskar risken för att information skulle läcka ut, jämfört med ett publikt 

moln. 
 

Säkerhet 

Det som vi nämnde om de runda symbolerna med texten “säkerhet” i, var att det var 

viktigt för företaget att tänka på säkerhetsaspekter vid dessa punkter. De är alltså mellan 

olika publika moln, men också mellan publika moln och företaget. Eftersom privata moln 

är separerade från andra företag så krävs inte den säkerhetsaspekten där. Säkerhet kan 

fortfarande vara viktigt där. Men då är det mer intern säkerhet. Det som vi kommit fram 

till när det gäller säkerhet är för det första att ansvaret för säkerheten ligger hos företaget. 

Detta kan gälla fysisk säkerhet, backup, kryptering och återställning. Dessa olika 

områden går i enlighet med de punkter som Rittinghouse & Ransome (2010) 

presenterade. Men det är helt upp till företaget att kontrollera med sin cloud provider vad 

som faktiskt gäller och vilka regler de använder. Vilket ofta framgår i deras SLA (Service 

Level Agreement). 

 

Där säkerhet är viktigt är då egentligen då det sker kommunikation med eller mellan 

publika moln. Eftersom det privata molnet inte har åtkomst utifrån företaget så krävs inte 

lika mycket säkerhet där. Det är också så att det privata molnet i detta fall kommer åt det 

publika molnet för kärnsystemen, men inte åt andra hållet. Ändå är säkerhet en viktig 

punkt vid kommunikationen så att inte det privata molnet skickar känslig information till 

det publika molnet. Resten av punkterna för säkerhet i modellen mellan publika moln och 

företaget är viktiga. Detta för att de publika molnen delas med andra företag och 

säkerhetsriskerna blir då större. 
 

Kärnsystem 

Det publika molnet hanterar de kärnsystem som företaget har. Backup till kärnsystemen 

sköts också i detta moln. Molnet är av typen platform as a service, och de system som 

körs där är företagets egna applikationer. I och med att kärnsystemen har den mest vitala 

informationen så har de övriga stödsystemen, webbsidan och företaget koppling till 

kärnsystemet. Detta moln skulle kunna använda sig av någon av de cloud providers som 

vi presenterat för just platform as a service. Dell, Google App Engine, Amazon, 

Windows Azure eller salesforce.com. Här är det upp till företaget att bestämma vilket 

som passar dem bäst, det finns andra som vi inte nämnt som också skulle fungera. 



 

 

 

Anledningen till att det är ett publikt moln är för att systemen i detta innehåller företagets 

kärnfunktioner. Dessa funktioner måste klara av att hantera många transaktioner, speciellt 

då belastning på systemen kan variera. Detta gör att ett publikt moln som är elastiskt och 

skalbart anpassar sig till den trafik som det har, vilket gör det till en bra lösning för 

problemet. Hade det istället körts lokalt så hade de behövt införskaffa ny hårdvara, vilket 

hade tagit tid. Det publika molnet gör istället detta automatiskt inom timmar, minuter 

eller till och med sekunder. 

 

Webbsida 

Webbsidan eller webbsidorna som företaget har är de som kunder använder för att 

beställa kläder. Då webbsidan ligger i ett publikt moln, så möjliggör detta att webbsidan 

blir tillgänglig för allmänheten, samtidigt som den körs på ett moln. Eftersom webbsidan 

är specifik för företaget så måste denna byggas på egen hand. Därav så är molnet av 

typen platform as a service.  

 

Då det förekommer nya kollektioner och hemsida får mer trafik så anpassar molnet de 

resurser som webbsidan behöver. Samma sak gäller då det är lite trafik, då kan molnet 

plocka bort resurser och företaget behöver då inte betala för mer än de behöver. Företaget 

skulle här kunna använda sig av någon av de cloud providers som vi presenterat för just 

platform as a service. Dell, Google App Engine, Amazon, Windows Azure eller 

salesforce.com. Men ännu en gång så är det upp till företaget att bestämma vilken cloud 

provider som passar dem bäst, och det finns många fler än de som vi listat upp. 
 

Kommunikationssystem 

Mellan kommunikationssystemen och företaget är säkerheten också en viktig del. Detta 

beror på att kommunikationssystemen ligger i ett publikt moln som delas med andra 

användare. Det publika molnet är av typen platform as a service. Generellt sett så kan 

företag använda software as a service för e-post som kommunikationsverktyg, detta 

eftersom cloud services ständigt uppdateras och utvecklas enligt Rittinghouse & 

Ransome (2010). På så vis behöver företaget inte behöva ha koll på uppdateringar för 

virus- och spamskydd som ständigt sker. Ett eventuellt problem enligt Rittinghouse & 

Ransome (2010) som skulle uppstå är säkerheten. För i och med att meddelanden lagras 

på servrar som delas med andra företag. Företaget skulle därför kunna använda Gmail, 

Windows Live Hotmail eller Yahoo. Det är upp till företaget att bestämma vilken cloud 

provider som passar dem bäst. Dessa tre e-post tjänster är de tre största webbaserade e-

post tjänster även om det finns över hundratals menar Miller (2008). 
 

Kontorsprogram 

Kontorsprogram som företaget använder skulle kunna köras i ett publikt moln med typen 

platform as a service. Denna tjänst skulle göra att de inte hade behövt betala licenser för 

programvaror som inte används. De skulle då inte heller behöva göra uppdateringar på 

alla datorer. 

 

Här skulle företaget kunna använda sig av någon av de tjänster för kontorsprogram som 

vi presenterat i kapitlet om cloud services. Google Docs, Windows Live SkyDrive eller 



 

 

någon av de övriga tjänsterna. Här är det upp till företagat att ta ställning till vilken av de 

tjänster för kontorsprogram som passar dem bäst. 
 

Olika typer av moln 

För att beskriva vilka olika typer av moln som företag inom e-handel i Borås kan använda 

sig av, så går det se på modellen att vi föreslagit en blandning av publika och privata 

moln. Alltså har vi både publika och privata. Men eftersom de publika och privata jobbar 

med varandra så har vi också hybridmoln. Det som är viktigt här är att, då dessa företag 

kan använda sig av alla sorters moln, så handlar det om att anpassa dessa efter de behov 

som företagen har. Vår modell beskriver ett lösningsförslag på hur de skulle kunna 

använda dessa typer av moln. 
 

Krav på upptid 

Upptiden kan variera för olika cloud providers. Här är det upp företaget att kolla upp med 

vad varje cloud provider erbjuder för upptid samt vilka behov de själva har. 
 

Backup 

Eftersom ett system plötsligt kan sluta fungera, så är backup väldigt viktigt. Skulle 

exempelvis kärnsystemen sluta fungera, då är det viktigt att man ska köra igång en 

backupversion. Återigen så ligger ansvaret på företaget för att kontrollera med en cloud 

provider vad som händer vid en krasch, exempelvis backup görs på data och vilket 

format de kan få tillbaka data i. 
 

Uppdateringar 

Ansvaret för uppdateringar ligger hos både cloud providern och företaget. Uppdateringar 

för SaaS, som exempelvis e-post och kontorsprogram, görs av cloud providern som 

erbjuder tjänsten. Uppdateringar som görs på egenutvecklade system får företaget göra 

själva. Skillnaden här med att en applikation körs i ett moln, är att uppdateringar bara 

behöver göras på ett ställe, och inte på alla datorer som använder systemen. Därmed 

sparas tid. Som ett exempel så skulle inte företaget behöva göra uppdateringar om det 

kommer en ny version av Windows Live Skydrive eller Google Docs. Dessa 

uppdateringar görs av en cloud provider och utan att slutanvändaren märker det. 

 

Systemintegration 

Modellen visar hur de olika system i molnen kommunicerar med varandra. Dessa är 

mellan publika och mellan publika och det privata molnet. Det som framkommer här är 

att, då det krävs kommunikation mellan system, så är en Service Orienterad Arkitektur 

(SOA) att föredra. Eftersom att då ändringar i system inte skall påverka själva 

kommunikaktionen mellan systemen. 

 

7.2.1 Sammanfattning 

I resultatet så har vi skapat en modell som är ett resultat av de punkter som tidigare har 

tagits fram i analysen. Modellen är med andra ord ett lösningsförslag på hur ett e-

handelsföretag inom klädbranschen i Borås skulle kunna använda sig av cloud services. 

Det modellen beskriver är hur olika typer av moln interagerar med varandra. Mellan 



 

 

dessa moln så finns det någon form av säkerhet, exempelvis i form av kryptering av 

information. I modellen så låter vi de privata molnen hantera stödsystemen.  

 

När det gäller kärnsystemen, webbsidan, kommunikationssystemen och 

kontorsprogrammen så låter vi de publika molnen hantera dessa istället. Anledningen till 

att stödsystemen körs i det privata molnet är för att risken till att läcka ut information blir 

mindre. Säkerhet är något som företagen bör tänka på vid alla kopplingar mellan olika 

system. Främst i de publika molnen. Det som är extra viktigt när det gäller säkerhet är att 

företaget förstår att ansvaret ligger på deras sida. Att ha kontakt med cloud providern och 

diskutera de sju punkter som Rittinghouse & Ransome (2010) förklarar är viktigt för att 

kontrollera säkerheten. 

 

Då vi utgått från tre e-handelsföretag inom klädbranschen i Borås så anser vi att modellen 

skulle gå att tillämpa på alla dessa. Detta skulle se olika ut på varje företag i enlighet med 

det vi beskrivit. De skulle få anpassa specifika delar efter egna behov. Men som helhet så 

skulle modellen kunna användas som den ser ut på dessa företag. 

7.3 Utvärdering 

Till vår studie har vi använt oss av intervjuer. Dock så har vi tillämpat en litteraturstudie 

innan vi gick ut till empirin. Här handlade det inte om att ta fram någon teori, snarare att 

få oss författare insatta i området. Samtlig litteratur som vi har tagit del av är relativt ny. 

Den äldsta boken var från år 2008. Litteraturstudien låg som grund för att ta fram de 

intervjufrågor vi hade. Intervjuerna användes för att vi skulle få en bild av hur e-

handelsföretag använde IT. På så sätt skulle vi kunna se vad de hade för behov och hur de 

skulle kunna använda cloud services. Vi samlade också på oss en del olika cloud services. 

Detta gjorde vi för att vi skulle kunna använda dem och jämföra med den IT som e-

handelsföretagen använde. Intervjuerna kom vi igång med ganska tidigt, vilket var bra 

eftersom vi då fick tid att behandla det material vi samlade in. Vi intervjuade IT-

ansvariga hos respektive e-handelsföretag som i förhand hade valts ut. Det ska dock 

tilläggas att ett av de större e-handelsföretagen inom klädesbranschen i Borås, tackade nej 

till att medverka i vår studie. Detta var synd eftersom vi fick med de andra stora 

företagen. 

 

Inför varje intervju så klargjorde vi för respektive intervjuperson om deras anonymitet i 

studien, att vi skulle skicka en kopia på vårt material innan publiceringen, att vi skulle ta 

väl hand om den information som vi har samlat in samt betonade att de hade rättigheten 

att sig ur studien när som helst. Dessutom så frågade vi om respektive intervjupersons 

medgivande angående inspelning innan en intervju. Då vi spelade in samtliga intervjuer 

så kunde vi göra en bra sammanställning. Intervjuerna gav oss en bra grund att stå på till 

teorierna som vi i efterhand hade tagit fram. 

 

Analysen av intervjuerna var nog det svåraste för oss. De olika företagen hade olika 

lösningar på IT men ändå var en del av dem också ganska lika. Det svåraste med detta var 

att få ut det som faktiskt var viktigt för vår studie. Eftersom det blev en hel del material 

insamlat från intervjuerna så blev detta svårt. Men där hjälpte analysmetoden som vi 

använde där vi kategoriserade texterna som vi transkriberat. Svårt var också här att 



 

 

jämföra teori med empiri. Detta eftersom vi inte direkt testade någon teori, utan istället 

utgick från empirin och med hjälp av teorin och de cloud services vi listat upp tog fram 

en teori. 

 

Att ta fram resultatet från analysen var ganska rakt på sak. Vi tog fram förslag i analysen 

på de olika områdena och byggde upp modellen därifrån.  
 

För att utgå från de kriterier som vi tog upp för utvärdering så kan vi konstatera följande. 
 

Nyfikenhet 
Vi har gett oss in på ett ganska nytt outforskat område. Med ny teknik och mycket media 

kring ämnet så har det verkligen varit intressant att arbeta med. 

 

Öppenhet 
Vi har varit tvungna att ta in nya teorier och förslag. Återigen på grund av att området är 

så nytt. Men också genom den induktiva studie vi genomförde då vi gick in i empirin 

relativt förutsättningslöst. 

 

Tydlighet 
Vi har försökt presentera arbetet på ett enkelt och tydligt sätt. Något som vi tycker har 

varit svårt med detta är just alla olika molntjänster; PaaS och SaaS, publika och privata 

moln. Alla dessa begrepp kan vara lite diffusa ibland men den teoretiska förklaringen av 

begreppen tydliggjorde dessa. 

 

Ärlighet 
När vi tittar på ärlighet i vår studie så handlar det om att beskriva saker som de är, och 

inte för att försköna materialet. Vår studie är väldigt rakt på sak. Vi presenterar det som 

vi kommit fram till som det är. 

 

Noggrannhet 
Vi har varit noggranna genom samtliga moment i studien. 

 

Ansvarsfullhet 
När det gäller ansvar för personer som tar del av studien så har vi exempelvis haft kontakt 

med företag som velat vara anonyma. På så sätt har vi sett till att det som är med i studien 

inte kan kopplas direkt till dem.  

 

Nyskapande 
Vårt resultat är delvis en ny modell över hur e-handelsföretag kan använda sig av cloud 

services. Här har vi tagit fram ny kunskap i ett område som också är ganska nytt. Så vi 

kan nog konstatera att vi inte varit rädda för att gå in på outforskad mark. 

 

Kumulativitet 
Vårt resultat är nära kopplat med de teorier vi tagit fram samt de företag som 

intervjuades. 

 



 

 

Rationalitet 
Som tidigare nämnt så är vårt resultat nära kopplat till teori och empiri. Dessa har utgjort 

de motiveringar för de beslut vi gjort.  

 

Reflektion 
Detta var en sak som vi kämpade med i början av studien. Att klargöra alla olika begrepp 

för oss själva och jämföra olika litteratur för att få en klar bild. Men vi har definitivt haft 

den “fria tanke” som Goldkuhl (2011) beskriver.  

 

Relevanskänsla 
Vi har arbetat med utgångspunkt från det förväntade resultatet och syftet vi hade. Med 

hjälp av dessa så blev det lättare att se vad som var relevant för studien.  

 

Kontextkänsla 
Vår fokus låg på teknik, alltså hur företagen tekniskt kunde använda cloud services. Men 

vi hade ändå en tanke med på den affärskritiska biten också, vilket gjorde att vi inte “låste 

in oss” i tekniken. Detta speciellt då säkerhet ligger nära kopplat till företagets egna 

behov. 

 

Tillgängliggörande 
Det resultat som vi tagit fram är inte bara generellt för de företag som vi intervjuat. 

Anledningen till detta är att modellen för det första ligger på en ganska hög nivå, vilket 

inte gör den specifik för något av de företag vi intervjuat. Det andra är att den modell vi 

tagit fram är ett förslag på hur dessa företag kan använda cloud services. Detta betyder 

inte att det inte finns andra sätt att göra det, utan att detta är ett sätt. 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Cloud computing, cloud services och molntjänster över lag är ganska stora områden. Vår 

fokus har legat på hur just e-handelsföretag skulle kunna använda sig av dem. Intressant 

hade varit att gå vidare härifrån och titta på hur och om e-handelsföretag faktiskt 

använder dem idag. En annan del hade varit att forska vidare på om e-handelsföretag 

faktiskt har ett behov av molntjänster. Något som vi lyft upp i denna uppsats är den oro 

som finns kring säkerhet med molnet. Vidare hade forskning kunnat göras om hur säkert 

molnet faktiskt är. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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