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Abstract 
Many companies today are using the cloud as part of their system architecture. It has become 

increasingly common for businesses to move their applications to the cloud which makes it 

possible to access both information and applications over the internet. There are several ways 

to use cloud services. Businesses can acquire the necessary infrastructure and hardware 

required to run their applications and make it possible to reach the applications over the 

internet. There is also the option to rent space in data centers from a third-party provider. This 

is also referred to as the public cloud. Renting space in the public cloud is beneficial for many 

reasons as you can get access to multiple data centers worldwide at a low cost. It is also 

possible to take advantage of the performance of the cloud available if needed without making 

any investment in hardware or infrastructure. If a business would invest in the infrastructure 

required to run their own cloud in data centers all over the world it would be very expensive. 

It is a lot cheaper to rent space in a third-party provider's data center. However, this means 

that the business must accept the third-party provider’s terms. The information and 

applications that the business have in the third-party provider’s data centers will be stored 

together with other clients. 

 

In this study we look at the functions of cloud services that third-party providers have to offer 

and what benefits it can bring for development of information systems. This study aims to 

follow up on businesses that have used cloud services from a third party and then have them 

describe what benefits they experienced from using the technology. 

 

To conduct this study interviews have been done with people with lots of experience working 

with public cloud services from third-party providers. Previous research on the topic have also 

been studied. An analysis compiled the collected empirical data to create an overview of the 

relations between the technology and how it can benefit and affect the process for 

development of information systems. This leads to a conclusion that present how an 

organization's processes for developing information systems may be affected by the 

acquisition of public cloud services from third party suppliers. This study shows that 

functions in the public clouds can significantly improve the development process of 

information systems. It can provide functions and benefits that can reduce the time it takes to 

set up a test-environment and also shorten the time it takes to implement applications. It may 

also lead to reduced costs due to its beneficial pay-as-you-go model but may create a locked-

in-effect to the third-party provider. 
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Sammanfattning 
Många företag idag använder molnet som en del i deras systemarkitektur. Det har blivit allt 

vanligare att verksamheter flyttar sina applikationer till molnet som gör det möjligt att nå både 

information och applikationer över internet. Det finns flera olika sätt att använda sig utav 

molntjänster. Verksamheter kan själva ta hand om infrastrukturen och själva införskaffa den 

hårdvara som krävs för att driva verksamhetens applikationer och göra det möjligt att nå 

applikationer och informationssystem över internet. Det finns också möjlighet att hyra en 

plats i stora datacenter från en tredjepartsleverantör, vilket också kallas för det publika 

molnet. Att hyra en plats i det publika molnet är fördelaktigt av många anledningar, bara 

genom att få tillgång till flera datacenter världen över till en låg kostnad är en av dem. En 

annan är att kunna utnyttja den prestanda som finns i det publika molnet utan att själv behöva 

göra några investeringar i hårdvara eller infrastruktur. Att själv investera i den infrastruktur 

som krävs för att ha ett moln med datacenter över hela världen skulle vara väldigt kostsamt 

för en verksamhet. Det är då mycket kostnadseffektivare att hyra in sig i en 

tredjepartsleverantörs datacenter. Detta innebär dock att verksamheten måste anpassa sig 

tredjepartsleverantören samt att den information och de applikationer som verksamheten har 

hamnar i samma datacenter som andra verksamheters.  

 

Den här studien ser närmare på de funktioner i molntjänster som tredjepartsleverantörer kan 

leverera samt vilka fördelar det kan föra med sig vid utveckling av informationssystem. 

Studien syftar till att följa upp på verksamheter som under en tid använt sig av molntjänster 

från en tredjepartsleverantör för att sedan låta dem beskriva vilka fördelar de upplevt. 

 

För att genomföra studien har intervjuer med personer som under en längre tid arbetat med 

molntjänster som levererats av en tredepartsleverantör. Även tidigare forskning på ämnet har 

studerats. Sedan har även en analys sammanställt den insamlade empirin för att skapa sig en 

bild över hur relationerna mellan teknikens funktioner och fördelar påverkat arbetet med 

utveckling av informationssystem. Detta leder fram till en slutsats som presenterar de fördelar 

samt det resultat som verksamheter kan förvänta sig för utveckling av informationssystem 

genom användning av en publik molnarkitektur från en tredjepartsleverantör. Den här studien 

visar att funktioner inom publika moln kan på flera sätt förbättra utvecklingsprocessen för 

informationssystem. Tekniken kan bidra med funktioner som kan korta ner tiden det tar att 

sätta upp testmiljöer samt att få applikationer i drift. Det kan också leda till sänkta kostnader 

genom en fördelaktig pay-as-you-go modell men kan även leda till en inlåsningseffekt mot 

tredjepartsleverantören. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till ämnet publik molnarkitektur. Alla begrepp som 

används i sammanhanget beskrivs för att skapa en bättre förståelse för ämnet. Befintlig 

forskning på området beskrivs med syfte att påvisa vilken typ av forskning som gjorts på 

området tidigare samt studiens relevans till området. Till sist förs en problemdiskussion som 

leder in på studiens syfte och forskningsfråga med beskrivningar av vilka avgränsningar som 

gjort samt intressenter för studien. 

 Bakgrund 1.1

Informationssystem är en viktig del i de flesta verksamheter idag och har en väldigt stor 

påverkan på hur en verksamhet sköter sina dagliga aktiviteter. Det finns idag 

informationssystem som stödjer nästan varje aktivitet i en verksamhets olika områden och 

processer (Johnsson & Ekstedt, 2007). Det finns idag få arbetsuppgifter som inte involverar 

någon form av interaktion mellan människor och informationssystem. Informationssystem har 

hjälpt verksamheter att snabbare kunna svara på förändringar i omgivningen samt 

effektivisera sina processer och förkorta ledtider. Ett informationssystem är ett datorsystem 

som på något sätt behandlar information. Det kan handla om till exempel insamling, 

bearbetning, lagring, återsökning, överföring eller presentation av information inom eller 

mellan verksamheter. Informationssystem består av två huvuddelar, informationshanterande 

funktioner och information. Syftet med användningen av informationssystem är att möjliggöra 

effektivare stöd för kommunikation mellan delar i en verksamhet eller som stöd för en 

specifik process i verksamhetens dagliga arbete (Axelsson & Goldkuhl, 1998).  

 

En verksamhet har oftast flera olika informationssystem för de krav och behov en verksamhet 

har i sin dagliga verksamhet. Dessa informationssystem är på något sätt sammankopplade 

med varandra för att utbyta data eller information och bildar en relation mellan varandra 

(Johnsson & Ekstedt, 2007). Arbetet med att koppla samman olika informationssystem kallas 

systemstrukturering och resultatet av sammankopplingen blir verksamhetens övergripande 

systemarkitektur. Trots att systemarkitektur kan låta som ett begrepp som har en tydlig 

koppling till tekniska aspekter kan begreppet också användas för att beskriva mer 

verksamhets- och informationsmässiga aspekter. För att beskriva de tekniska aspekterna är det 

vanligare att använda begreppet IT-infrastruktur som behandlar hårdvara, mjukvara, nätverk 

samt tjänster och deras relation till varandra. Traditionellt sett är det verksamheterna själva 

som tillhandahåller infrastrukturen och brukar därför att kallas för traditionell 

systemarkitektur (Axelsson & Goldkuhl, 1998).  En systemarkitektur behöver inte bestå av 

endast IT-infrastruktur utan kan även bestå av informationssystem. Detta kallas för 

informationssystemsarkitektur (IS-arkitektur) och innefattar en verksamhets olika 

informationssystem och deras relationer till varandra (Axelsson & Goldkuhl, 1998). 

 

En ny trend som dykt upp de senaste åren är en molnbaserad systemarkitektur, som också 

kallas för molnarkitektur. Den stora skillnaden mellan en molnbaserad systemarkitektur och 

en traditionell arkitektur är att molnbaserade systemarkitekturer är mer flexibla och ger stöd åt 

att leverera tjänster över internet. Detta gör att platsen för lagring inte längre är lika viktig då 

hårdvaran inte längre finns placerad på något speciellt ställe utan nås via en tjänst, till 

exempel Infrastructure as a Service (IaaS) eller Platform as a Service (PaaS) som båda är 

centrala begrepp inom ämnet molnarkitektur (Rajaraman, 2014). 

 

Det finns tre typer av moln som kan bilda en molnarkitektur och dessa är: publika, privata, 

och hybrida moln. En publik molnarkitektur innebär att en kommersiell leverantör av en 
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molntjänst erbjuder ett publikt tillgängligt fjärrgränssnitt för att skapa och hantera virtuella 

maskiner (VM) i molnet (Sotomayor, et al., 2009). En privat molnarkitektur syftar till att 

tillgodose en kunds behov av infrastruktur och installeras vanligen i kundens egna datacenter. 

Detta gör att kunden själv har större kontroll över sin infrastruktur och den data som lagras i 

datacentret (Finn, et al., 2012). En hybrid molnarkitektur innebär en kombination av publik 

och privat molnarkitektur, vilket tillåter kunden att ha kontroll över de viktiga delarna som till 

exempel data och infrastrukturen men samtidigt kan överlåta mindre kritiska delar till en 

publik molnleverantör (Géczy, et al., 2013). 

 

Målet med lösningar för publik molnarkitektur är bland annat att göra kunderna oberoende av 

teknisk hårdvara och låta IS-arkitekturen växa fram i en miljö som är oberoende av 

hårdvarans begränsningar av prestanda, kapacitet och lagring, men som ger möjlighet att öka 

eller minska prestanda, kapacitet och lagring vid behov (Tulloch, 2013). Molnarkitektur syftar 

också till att förbättra möjligheten till att vidareutveckla verksamhetens IS-arkitektur utan att 

tekniken i sig skall vara en begränsning och förenklar möjligheten för utveckling av en 

verksamhets informationssystem.  

 

En av de större fördelarna med publik molnarkitektur är skalbarhet, alltså att en verksamhet 

själv kan avgöra hur mycket prestanda, kapacitet och lagring de använder (Sleit, et al., 2013). 

Detta gör det lättare att anpassa infrastrukturen efter behov och att möta stora uppgångar i 

efterfrågan utan att behöva tillhandahålla de resurser som krävs. Detta gör att en verksamhet 

kan dra ner kostnaderna för drift och underhåll och endast betala för det som används. De 

besparingar som görs kan sedan användas för att investera i andra områden till exempel 

utveckling av informationssystem. Att flytta ut sin infrastruktur och sina applikationer i 

molnet gör också att verksamheter kan nå en större kundkrets då det skapar en mer global 

räckvidd. Det finns också fördelar som berör utveckling av informationssystem. Utvecklare 

kan till exempel sätta upp en testmiljö betydligt snabbare i molnet än i en mer traditionell 

arkitektur (Shrivastva, et al., 2014). Tredjepartsleverantörerna levererar i flera fall även 

tjänster för att snabbare kunna sätta upp VM och konfigureringar. Dessa är paketerade som 

one-click-installationer för att snabba upp processen för att sätta upp infrastruktur och 

installationer av plattformar och applikationer. För utveckling av informationssystem handlar 

fördelarna främst om att sänka drift och underhållskostnader, men även att snabbare kunna 

driftsätta applikationer. 

 

Molnarkitektur är något som funnits ett tag, men fortfarande finns det många svåra 

utmaningar som påverkar dess framtida utveckling. Det finns olika leverantörer av publika 

molntjänster och leverantörens storlek kan variera. De större leverantörerna kan ha ett flertal 

datacenter på flera olika platser i världen. Detta gör att det skiljer sig väldigt mycket mellan 

till exempel ett privat moln där en verksamhet själva har hand om infrastrukturen som molnet 

bygger på. Det publika molnet har som syfte att leverera molntjänster till verksamheter som 

inte har resurser att ha ett privat moln eller för verksamheter som vill utnyttja den kapacitet 

som finns i det publika molnet. Molnarkitektur i sig har fortfarande många svårigheter och 

hot. Den största barriären för att implementera en molnarkitektur i en verksamhet är säkerhet. 

Verksamheter känner sig inte trygga med att låta ett annat företag hantera deras känsliga 

information vilket gör det till en av de största barriärerna vid anskaffning av publika 

molntjänster (Ren, et al., 2012). 

 Forskningsöversikt 1.2

Det finns mycket forskning på området molnarkitektur, mestadels fokuserad på nackdelar, 

svårigheter och begränsningar med tekniken. I tidigare forskning nämns fördelarna med 
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tekniken lite kort för att senare gå på djupet med nackdelar, svårigheter och begränsningar. 

Hofmann och Woods (2010) nämner i sin forskning att en stor fördel är att verksamheter som 

tidigare tillhandahållit egna resurser för att möta skiftande behov av kapacitet kan sänka sina 

kostnader då de slipper betala för dessa resurser när de inte används. För många verksamheter 

kan detta vara en fördel då behovet av prestanda och kapacitet kan skifta under årets gång. De 

anser dock att de flesta fördelar endast uppfylls av små till medelstora verksamheter som inte 

har speciellt komplicerade IT-behov utan endast behöver driva ett fåtal applikationer. Syftet 

med deras forskning var att kartlägga de begränsningar som finns med tekniken specifikt 

inriktat på publika moln. De kommer fram till att eftersom molnarkitektur är ett nytt område 

är det svårt att säga om det är bra eller dåligt då det finns både fördelar och nackdelar med 

det. De anser dock att nackdelarna som finns med publika moln kommer att reduceras och 

förbättras till en nivå som anses vara mer acceptabel. Att tillägga är att studien gjordes 2010 

och stora förändringar har skett sedan dess. 

 

I sin studie nämner Hofmann och Woods (2010) att det finns många svårigheter och 

begränsningar med publika moln. Det första som nämns är säkerhet, vilket beskrivs som en av 

de största utmaningarna. Grunden ligger i att verksamheter behöver lämna över kontrollen 

över datan till ett annat företag och lita fullt ut på dem. Detta ses i studien som ett väldigt stort 

hinder för många verksamheter. I vissa fall kan säkerheten förbättras genom att flytta ut i 

molnet, speciellt för mindre verksamheter då leverantörerna ofta har mer resurser att lägga på 

säkerhet. Det finns även andra säkerhetsbrister som berör verksamheter vilket kan vara 

behovet av att hantera känslig information som till exempel personuppgifter, 

affärshemligheter och hemlighetsstämplad information. Detta kan bli problematiskt för många 

företag då publika moln innebär att en tredjepartsleverantör hanterar lagring utav 

informationen. En svårighet som nämns specifikt för molnleverantörer är att det kan vara 

svårt eller till och med omöjligt att följa och hålla sig uppdaterad på lagar, regler och 

standarder som gäller för tekniken (Hofmann & Woods, 2010). Ett exempel på detta kan vara 

att driva ett kassasystem i molnet eftersom det kan innebära att varje transaktion hanteras i 

datacenter som ligger utanför landets gränser.  

 

Baset (2012) har studerat Service Level Agreements (SLA) för flertalet molnleverantörer av 

publika molntjänster för att undersöka om de lever upp till de krav som ställs på SLAer för 

publika molntjänster. Här jämförs sedan dessa SLAer med varandra för att hitta brister i dem. 

Studien vill bidra med riktlinjer för förbättringsområden på SLAer för molnleverantörer. 

Studien visar att de SLAer som undersöktes endast fokuserade på tillgänglighet eller 

ärendehantering. En annan brist som upptäcktes var att uppgiften att upptäcka om ett brott 

mot SLAet har skett hamnar på kunden och inte leverantören. Även i Schewe, et al. (2011) 

nämns bristen på väldefinierade SLAer som en svårighet. Många molnleverantörer garanterar 

en väldigt hög tillgänglighet på tjänsten, men om tjänsten mot förmodan skulle gå ner 

erbjuder de en relativt låg rabatt på tjänsten. Detta kommer inte ens i närheten av att täcka de 

kostnader som kan tänkas uppstå för verksamheten om det skulle ske. Om avbrott på tjänsten 

sker kan det även ha en negativ effekt på utvecklingsprocessen då utveckling sker i stor del i 

molnet.  

 

I en annan studie dyker andra svårigheter upp som till exempel Data Lock-in. Data Lock-in 

innebär att det blir väldigt svårt att flytta från ett moln till ett annat eller till och med till sin 

egen IT-avdelning, vilket kan ses som en inlåsningseffekt (Sleit, et al., 2013). Alltå att en 

veksamhet riskerar att låsa in datan till en leverantör och en typ av moln. Syftet med Sleit, et 

al. (2013) studie är att undersöka svårigheter med molnarkitektur med fokus på de två 

leverantörerna Amazon och Microsoft, som är några av de största leverantörerna av publika 
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molntjänster. Sedan jämförs de två leverantörerna utifrån hur väl de hanterar de svårigheter 

som identifierats av författarna. Kunskapsbidraget som de gjort är till för att underlätta valet 

för verksamheter som funderar på att flytta ut i molnet och står mellan just tjänsterna Amazon 

EC2 och Windows Azure. Marks och Lozano (2010) anser även de att Data Lock-in är en 

svårighet värd att nämna. De nämner att anledningen till att det blir svårt att byta 

molnleverantör är att de använder olika språk, vilket gör att det inte finns någon 

interoperabilitet mellan dem samt att överföring av data mellan olika leverantörer förvärras på 

grund av begränsningar på nätverk. Verksamheter blir låsta till en specifik leverantör och 

förlorar kontrollen över sin informationsteknologi (IT). 

 

Utifrån ett mer tekniskt perspektiv finns det även svårigheter med virtualisering och hantering 

av VM. Sotomayor, et al (2009) beskriver i sin artikel de olika typerna av molnarkitektur och 

beskriver hur de tekniskt sett är uppbyggda samt vilka svårigheter de har identifierat med 

utvecklingen av dem. En av dessa svårigheter är att integrera flertalet komponenter för att 

skapa övergripande IaaS tjänster för byggandet av moln samt att hantera begränsat antal 

resurser vid virtualisering (Sotomayor, et al., 2009). Slutligen presenterar de två open-source 

lösningar som kan användas för att bekämpa de svårigheter som identifierats med 

virtualisering. De identifierade lösningarna integrerar den lokala produktionsmiljön med det 

publika molnet och skapar en hybridlösning. Det kan skapa möjligheter för en stegvis 

implementering till en hybrid molnarkitektur, dock skapar det problem för att utnyttja det 

publika molnet fullt ut då det kräver ett privat moln. Detta leder till att det fortfarande är 

relativt höga kostnader för lösningen då två miljöer måste köras parallellt. 

 Problemdiskussion 1.3

IT är ett område som fortsätter att växa i takt med att nya innovationer och trender dyker upp 

på marknaden. Till exempel har amerikanska företags investeringar i IT ökat med cirka 4500 

dollar per anställd, från 3500 dollar 1994 till 8000 dollar 2005 (Hofmann & Woods, 2010). 

Under denna period har samtidigt produktiviteten för dessa företag fördubblats, vilket ledde 

till en större glipa mellan stora företag och små till medelstora företag. Främst eftersom de 

större företagen haft bättre möjligheter till IT investeringar som till exempel skräddarsydda 

affärssystem som många gånger är en väldigt stor investering. Företag kan göra stora vinster 

på att anpassa systemen efter verksamhetens behov och förbättra processer och spara resurser. 

Detta gäller även processer för utveckling av informationssystem. Denna möjlighet har inte 

små till medelstora företag då de har färre resurser till att skapa en flexibel infrastruktur. Vad 

kan de då göra för att komma ikapp de större företagen och kunna konkurrera med dem? 

 

Enligt Hofmann och Woods (2010) tillåter molnarkitektur små till medelstora företag att 

övervinna IT barriärer och ger upphov till nya vägar att leverera tjänster på. Enligt samma 

författare har även större företag gjort stora vinster genom att använda sig utav en 

molnarkitektur. Till exempel nämns det i artikeln att IBM har sparat 1,5 miljarder dollar 

genom att reducera sina datacenter från 115 ned till endast 5 genom att utveckla sin 

molnarkitektur. För denna typ av företag anser forskarna att det främst är privata moln som är 

intressanta eftersom de själva har kapital att bygga upp en välfungerande infrastruktur och 

säkerställa att säkerheten är hög, vilket kan vara svårt för mindre företag som inte har lika 

stora möjligheter till investeringar i infrastruktur. Av denna anledning finns det många 

fördelar med att investera i publika moln för mindre företag då det i många fall kan höja 

säkerheten eftersom molnleverantörerna har det kapital som krävs för att bygga upp en säker 

infrastruktur åt sina kunder  (Astrova, et al., 2012). Detta tillåter även de mindre företagen att 

fokusera på sin kärnverksamhet och lämna över ansvaret för säkerheten till en leverantör som 
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har det som ett av sina fokusområden. Detta gäller även drift och underhåll av 

informationssystemen. 

 

En annan studie (Astrova, et al., 2012) nämner att företag med IT-verksamhet lagt mer än en 

miljard euro på transaktioner inom området publik molnarkitektur 2010 och detta endast i 

Tyskland. Här visade det sig att endast 14 % av företagen med IT-verksamhet använde sig 

utav publik molnarkitektur medan 62 % av dem valde att vänta åtminstone ett år på grund av 

den överliggande skepticismen till säkerhet i det publika molnet. Författarna nämner i studien 

att företag som inte har någon utsedd säkerhetsansvarig inte behöver oroa sig för minskad 

säkerhet genom att gå över till en publik molnarkitektur då de anser att de flesta 

molnleverantörer erbjuder en säkrare infrastruktur än företagen själva kan tillhandahålla. 

Dessa företag kan både reducera kostnader samt öka sin säkerhet genom att använda sig utav 

en publik molnarkitektur. 

 

För företag som inte befinner sig i IT-branschen finns det andra fördelar, till exempel kan 

uppdatering av mjukvara vara en relativt krävande process. Det finns då molnleverantörer 

som erbjuder tjänster för uppdatering av mjukvara vilket kan leda till att företag istället kan 

fokusera på andra områden relaterade till deras kärnverksamhet (Astrova, et al., 2012). Även 

avsaknaden av officiella standarder, lagar och regler har varit en orsak till att företag valt att 

för tillfället avstå anskaffandet av molntjänster. Internationella standardiseringsorganisationen 

(ISO) är ett standardiseringsorgan som arbetar med att ta fram standarder inom en hel del 

olika områden, till exempel miljö, IT och arbetssätt. De har 2014 tagit fram standarden 

ISO27018 som behandlar bland annat hanteringen av känsliga personuppgifter i publika moln 

(ISO/IEC, 2014). Den riktar sig främst till molnleverantörerna och hur de behandlar 

information som kan användas för att identifiera personer och hur den lagras. När det gäller 

lagar och regler uppdateras dessa frekvent för att inbegripa ny teknologi för att nya 

innovationer inte ska riskera att hamna utanför ramarna för dessa. 

 

I takt med att säkerhetsrisker samt lagar och regler förstärks och förbättras försvinner ofta det 

syfte som publika moln är tänkt att fylla. Publika moln kan ge verksamheter många fördelar 

och speciellt när det kommer till utveckling. Det kan ge verksamheter möjligheten att nå en 

mer global bredd då tjänsterna både blir tillgängliga världen över samtidigt som positionen för 

utveckling informationssystem och underhåll inte behöver ske på plats (Rajaraman, 2014). 

Publika moln specifikt kan ge små och medelstora företag möjligheten att nå en global bredd 

till ett mer fördelaktigt pris. Samtidigt kan mer flexibla och elastiska miljöer skapas och 

användas för utveckling av informationssystem (Shrivastva, et al., 2014). 

 

Den befintliga forskningen fokuserar på nackdelar, svårigheter eller begränsningar med publik 

molnarkitektur och de tekniker som används i sammanhanget, till exempel virtualisering. 

Detta har lett till att många företag väljer att inte implementera publik molnarkitektur då de 

anser att nackdelarna är för många eller för stora, vilket gör att det blir en för stor risk att 

anskaffa publika molntjänster. Det finns alltså ett hål i befintlig forskning eftersom väldigt få 

väljer att lyfta fram de funktioner och fördelar som finns med publik molnarkitektur. Ofta 

nämns fördelar bara lite kort i inledningen av artiklar eller studier och väljer att istället lägga 

fokus på nackdelar eller svårigheterna, trots att det redan finns en hel del forskning inom det 

området. Det finns ett behov av att lyfta fram både fördelar, men också specifika funktioner 

för att hjälpa verksamheter som funderar på att investera i det publika molnet har mer 

underlag för sitt beslut och kan lägga upp en strategi för implementation. Att sedan jämföra 

identifierade fördelar med de fördelar som upplevs i praktiken kan ytterligare vara till hjälp 

för dessa verksamheters beslut. Ett annat behov som identifierats är att på något sätt 
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kategorisera eller kartlägga dessa funktioners effekt på verksamheten och dess 

utvecklingsprocess. Det nämns även i befintlig forskning att vidare forskning kan göras på 

området publik molnarkitektur genom att studera funktioner och fördelar i tekniska, 

geografiska och kostnadsaspekter samt tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet (Sleit, et al., 

2013). 

 Forskningsfråga 1.4

Utifrån den forskningsöversikt som har gåtts igenom upptäcktes att mycket utav den 

befintliga forskningen fokuserar på nackdelar och svårigheter med molnarkitekturer, speciellt 

publika moln. Många av de nackdelar som identifierats i forskningen handlar om säkerhet 

eller förlorad kontroll vilket hamnar inom området för drift. Därför är det av intresse att 

utveckla befintlig forskning genom att undersöka vilka funktioner och fördelar som publik 

molnarkitektur kan bidra med för utveckling av informationssystem då det inte har forskats 

kring det i lika stor utsträckning tidigare. Mycket av bakgrunden till ämnet tyder på att det 

finns stora fördelar i att använda en publik molnarkitektur, framförallt för små och medelstora 

företag som kan utnyttja de funktioner som tillhandahålls för att utveckla informationssystem 

och ge dem samma möjligheter som stora företag. 

 

Vår forskningsfråga lyder: 

Vilka funktioner kan tredjepartsleverantörer för publik molnarkitektur leverera för att skapa 

värde för en verksamhets arbete med utveckling av informationssystem? 

 Syfte 1.5

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur en verksamhet kan förenkla sina processer 

för utveckling av informationssystem genom att tillämpa tjänster för publik molnarkitektur. 

Detta genom att lyfta fram de funktioner som en tredjepartsleverantör kan leverera i det 

publika molnet samt vilka fördelar dessa kan ha för en verksamhets arbete med utveckling av 

informationssystem. Detta för att kunna hjälpa verksamheter som funderar på att 

implementera molnarkitektur i sina beslut och där kunna bidra med underlag som stöd åt 

beslutsfattare, men även bidra med underlag åt andra forskare inom området för hur 

forskningen inom ämnet kan fortsätta. 

 Avgränsning 1.6

Molnarkitektur är ett stort område som består av många olika delar. Utav dessa har fokus lagts 

på publik molnarkitektur eftersom det är ett relativt outforskat område samt att många fördelar 

finns med att använda tekniken för utveckling av informationssystem. Med tanke på att det är 

ett relativt outforskat område där den större delen av befintlig forskning är fokuserad på 

nackdelar sågs en möjlighet att fylla i de luckor som finns och lyfta fram fördelarna med 

teknikens funktioner för just utvecklingsprocessen. Med utvecklingsprocessen menas de faser 

i en systemutvecklingsprocess som berör utveckling av informationssystem samt test av 

informationssystem. 

 

Det finns en hel del leverantörer av publika molntjänster där några av de största är Amazon, 

Google, IBM och Microsoft (Sleit, et al., 2013). Studien behandlar publik molnarkitektur 

generellt även om majoriteten av respondenterna som intervjuades använde sig utav 

Microsofts tjänst Windows Azure, eftersom det är en av de största leverantörerna för publika 

molntjänster samt att de har många svenska kunder. Det är en välkänd miljö att arbeta i för 

svenska företag. Det kan därför i vissa delar av studien vara format efter Windows Azure då 
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respondenterna ofta utgår ifrån användningen av Windows Azure. Publika molntjänster är 

dock snarlika varandra och innefattar samma eller snarlika funktioner. 

 Intressenter 1.7

Studien riktar sig till forskare inom molnarkitektur, då det finns ett behov av vidareforskning 

under ämnet publik molnarkitektur och kartläggning av tekniska, geografiska och 

kostnadsaspekter inom publik molnarkitektur samt utvärdering av tillgänglighet, skalbarhet 

och säkerhet för publik molnarkitektur. Dessa aspekter har identifierats i Wang, et al. (2012) 

forskning och benämndes som punkter att forska vidare kring. Studien riktar sig även till 

företag som kan se detta som en hjälp i sin beslutsprocess vid anskaffning av en publik 

molnarkitektur. Det kan vara extra intressant för små och medelstora företag som vill nå en 

systemarkitektur med samma kapacitet och möjligheter som större företag utan att behöva 

göra stora investeringar i hårdvara och infrastruktur. Studien kan vara intressant för studenter 

som är intresserade av ämnet och funderar på att forska vidare inom området samt att studien 

kan användas som underlag för struktur på arbetet.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs metod och tillvägagångssätt för studien. Alla val som gjorts på vägen 

motiveras och ställs mot alternativa metoder för att ytterligare motivera valet av metod. Val 

som beskrivs är bland annat val av forskningsperspektiv, forskningsansats, insamlingsmetod, 

analysmetod samt utvärderingsmetod. 

 

 Forskningsperspektiv 2.1

Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv eftersom studien syftar till att skapa förståelse 

för hur en verksamhet kan förenkla en verksamhets processer för utveckling av 

informationssystem genom att tillämpa tjänster för publik molnarkitektur. Hermeneutik 

innebär läran om tolkning av budskap eller texter utifrån de perspektiv som upphovsmannen 

haft (Robson, 2011). Hermeneutik har en stark koppling till kvalitativ forskning då de båda 

går ut på tolkning av något (Bryman & Bell, 2011). Syftet med hermeneutik är att forskaren 

ska nå en djupare förståelse för ämnet som studeras genom att tolka teori och empiri. På så 

sätt bildar forskaren en egen tolkning av ämnet som är baserad på den förståelse som 

forskaren fått för ämnet (Davidson & Patel, 2011). Det finns olika sätt att tolka något, till 

exempel går det att till en början formulera en lös tolkning som sedan kontrolleras mot data 

för att i sin tur omarbeta den ursprungliga tolkningen. Det går också att identifiera intressanta 

fenomen i data från intervjuer och leta efter liknande fenomen i andra data. Vanligt för 

hermeneutiska studier är att använda sig utav intervjuer som sedan transkriberas för att samla 

in data. I forskning som använder sig utav ett hermeneutiskt forskningsperspektiv är det 

viktigt att läsa sig in i det ämne som det forskas kring. Därför brukar analysarbetet bestå av 

flera genomläsningar av den information som har samlats in för att svara på frågeställningen. 

Forskningsfrågorna brukar vara utformade för att ta reda på vad något betyder för någon eller 

varför det betyder något och inte för att ta reda på om något finns (Nyström, 2007). Studiens 

forskningsfråga lyder:  

 

Vilka funktioner kan tredjepartsleverantörer för publik molnarkitektur leverera för att skapa 

värde för en verksamhets arbete med utveckling av informationssystem? 

 

För att kunna svara på frågan bygger denna studie på en förståelse av ämnet. Förståelse för 

frågan och dess ämne har samlats in och genom information från tidigare forskning, litteratur 

och tjänstespecifikationer från leverantörer för att identifiera de funktioner och fördelar som 

finns inom ämnet. Frågan är formulerad på ett sätt att den försöker ta reda på vad något 

betyder för någon, vilket stämmer överens med hur forskningsfrågor brukar se ut för 

forskning med ett hermeneutiskt forskningsperspektiv. Frågan försöker ta reda på vilka 

funktionerna inom publika moln som kan skapa för värde för verksamheter som använder sig 

utav dem. 

 

 Forskningsansats 2.2

Jan Recker (2013) nämner olika ansatser eller tillvägagångssätt för att bedriva forskning vid 

en undersökning. Två av dem är induktion och deduktion.  Induktion beskrivs genom att 

resonemang gå ifrån en uppsättning fakta till en generell slutsats eller från specifika 

observationer till bredare generaliseringar och teorier.  Ett enkelt exempel som nämns i Jan 

Reckers (2013) bok är att alla livsformer som är kända behöver vatten för att existera, därför 

behöver allt levande vatten för att existera. Induktiva påståenden kan vara antingen svaga eller 

starka och kan därför vara svåra att motivera. Dessa påståenden är ofta baserade på empirisk 
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data, till exempel från intervjuer, och syftar till att vara sanna för ett större antal än endast de 

personer som intervjuats. Det finns dock vissa problem med induktion och induktiva 

påståenden. Ett av dessa är att induktiva påståenden inte är bindande eftersom ett motsatt 

påstående alltid kan göras för att motbevisa den generalisering som gjorts. Ett exempel som 

nämns i litteraturen är att om ett påstående att alla fåglar kan flyga gjorts kan det enkelt 

motbevisas genom upptäckten av en fågel som inte kan flyga (Given, 2008). Vissa forskare 

anser att det går att komma över detta problem genom att kombinera induktion och deduktion 

(Given, 2008). 

 

Deduktion används vanligtvis för att förutse resultatet av en hypotes. Det kan beskrivas som 

att olika koncept och mönster från teorin testas genom att använda ny empirisk data, att 

validera något (Recker, 2013). Det kan vara svårt att endast använda en induktiv eller en 

deduktiv ansats då de kan likna varandra. Skillnaden mot deduktion är att de funktioner och 

fördelar som identifierats inte är hypoteser utan används endast som teoretiskt underlag för att 

komma fram till en slutsats. En deduktiv ansats testar olika hypoteser som sedan antingen 

bevisas eller falsifieras. En induktiv ansats härleder slutsatser från empiriska erfarenheter, 

vilket är det som den här studiens slutsatser bygger på (Recker, 2013). Bryman och Bell 

(2011) beskriver att skillnaden mellan de två ansatserna är att deduktion utgår ifrån teori och 

leder till observationer eller upptäckter medan induktion utgår ifrån observationer eller 

upptäckter och leder till teori.  

 

Den frågeställning som använts syftar till att undersöka vilka funktioner inom en publik 

molnarkitektur som kan skapa värde för en verksamhets arbete med utveckling av 

informationssystem. Studien skulle då kunna genomföras med en kvantitativ studieform 

genom att låta användare svara på en enkät med frågor om hur de upplever specifika fördelar 

och nackdelar, men det går också att använda en kvalitativ studieform med semi-strukturerade 

frågor där användaren fritt kan svara på frågor och intervjun kan styras med hjälp av 

följdfrågor (Robson, 2011). Kvalitativ och kvantitativ forskning kan vara svår att skilja på 

eftersom kvantifiering i kvalitativ forskning aldrig går att undvika fullt ut då ord som ofta, 

sällan, eller aldrig används. Det går också att använda enkäter och statistiska resultat för 

kvalitativ forskning trots att de oftast förekommer i kvantitativ forskning (Given, 2008).  

 

För den här studien valdes en kvalitativ studieform, av den anledningen att låta de 

respondenter som använder tekniken förklara vad de själva anser är fördelar och nackdelar 

med att använda tekniken. Respondenterna kan redogöra för vad de anser är fördelarna och 

nackdelarna med att använda tekniken utan att påverkas av den bild som ritats upp av tidigare 

forskning, litteratur och tjänstespecifikationer. 

 

Studien använder en induktiv ansats då studien började med att studera tidigare forskning, 

genomföra intervjuer, analysera information och sedan dra slutsatser från analysen. För att 

motivera valet av forskningsansats hänvisas till den starka koppling som finns mellan det 

hermeneutiska forskningsperspektivet och kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). Det 

finns även en koppling mellan kvalitativ forskning och forskningsansatsen induktion, vilket 

ytterligare motiverade valet av metod i kombination med att studien försöker tillföra 

kunskaper i ett område som det inte har forskats kring tidigare (Given, 2008). För att samla in 

empiri använder sig denna studie av semi-strukturerade intervjuer, vilket är vanligt vid 

användning av det hermeneutiska forskningsperspektivet (Nyström, 2007). En del av 

intervjuerna har formulerats med frågor av semi-strukturerad karaktär för att få en empiri som 

kan komplettera empirin från den del av intervjuerna som består av frågor av mer strukturerad 

karaktär. 
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 Insamlingsmetod 2.3

Allt informationsmaterial som använts i denna studie har samlats in från tidigare forskning, 

litteratur och tjänstespecifikationer från leverantörer samt resultat från semistrukturerade 

intervjuer. 

2.3.1 Insamling av teori 

Syftet med en litteraturstudie är att ta reda på vad som redan är känt, nedskrivet och relevant 

för studien (Robson, 2011). Genom att systematiskt identifiera, leta och analysera tidigare 

forskning, litteratur samt tjänstespecifikationer från leverantörer som innehåller information 

som är relaterat till studien har en grundläggande förståelse för ämnet bildats. Till en början 

syftar litteraturstudien till att hitta material som kan hjälpa till att strukturera upp studien och 

hitta underlag för forskningsfrågan. För att ytterligare förtydliga syftet till varför en 

litteraturstudie genomförts syftar litteraturstudien till att: 

 Exponera kunskapsluckor och identifiera huvudsakliga områden gällande tvister och 

osäkerhet 

 Identifiera generella mönster från flera exempel på forskning inom samma område 

 Sammanställa studier med till synes motstridiga slutsatser för att utforska förklaringar 

till avvikelser 

 Definiera terminologi eller identifiera variationer i definitioner av forskare eller 

praktiker 

 Identifiera lämpliga forskningsmetoders intervjutekniker 

 Identifiera validerade tester och skalor 

(Robson, 2011) 

 

Vid insamling av material har tillgång till Högskolan i Borås akademiska bibliotek använts. 

Med hjälp av det har tillgång till elektroniska journaler och tidskrifter möjliggjorts. Från 

information och terminologi som identifierats i de elektroniska källorna har ytterligare 

litteratur och forskning inom ämnet hittats.  

 

För att hitta forskning som ligger till grund för studien har sökord använts för att hitta relevant 

forskning. De ord som använts är följande: Public cloud, Private cloud, Hybrid cloud, Cloud 

Architecture, Microsoft Azure, IBM, Softlayer, Amazon EC2, Web Services, System 

architecture, IaaS, PaaS, SaaS, DaaS, och Cloud Computing. Sökmotorer som har använts för 

att hitta relevant forskning är Google Scholar och Högskolan i Borås sökverktyg Summon. 

 

Det insamlade materialet har granskats noga med ett källkritiskt perspektiv. Tekniken är ny 

och den förändras ständigt. Därför har publiceringsdatum varit en viktig del i det kritiska 

granskandet. Detta gör att det är viktigt att alltid se till att väga in när ett dokument tillkom 

och syftet författaren hade vid det tillfälle som dokumentet publicerades (Robson, 2011). 

Detta är inte något som är generellt för just denna studie. Hela informatikämnet är något som 

snabbt förändras och noggrann kontroll av årtal och sammanhang är viktigt att hänsyn till. 

Andra delar som har granskats är ursprunget, alltså vilket universitet eller företag författarna 

kommer ifrån samt hur dessa universitet och företag är rankade i världen. Detta för att få en 

uppfattning om nivån på forskningen och öka tillförlitligheten för källorna som använts. 

2.3.2 Urval av respondenter 

För att genomföra studien behövdes ett urval av respondenter. De kriterier som används för att 

bedöma om en respondent är lämplig eller inte har bedömts i samband med att 



 

- 11 - 

litteraturstudien genomförts. Respondenter har identifierats inom de kontaktnät som 

författarna till studien haft. Även det sociala nätverket LinkedIn har använts för att identifiera 

personer med kompetens inom publika moln. Även kontakter från respondenternas kontaktnät 

har blivit tillfrågade om de skulle kunna delta i studien. Allt som allt har 41 stycken företag i 

Sverige blivit tillfrågade att delta i studien, där sju stycken har ställt upp på en intervju. 

 

För att ha fått delta i studien måste respondenterna uppfylla vissa krav. Dessa krav är 

följande: 

 Respondenten har varit aktivt involverad i utvecklingsprojekt eller test i en publik 

molnarkitektur-miljö och har minst ett års erfarenhet. 

 Respondenten arbetar på ett företag inom den privata eller den offentliga sektorn 

 Respondenten arbetar på ett företaget med en storlek på minst 10 anställda 

Anledningen till att just dessa krav valts är för att se till att respondenterna är kvalificerade att 

svara på de frågor som intervjun består av till en tillfredställande nivå och på ett sätt som 

bidrar till ett trovärdigt resultat. Kravet på att respondenten arbetar på ett företag inom den 

privata eller offentliga sektorn är för att det inte var av intresse att ta med hobbyverksamheter 

i studien. Kravet på antal anställda finns för att återigen undvika att hobbyverksamheter eller 

verksamheter med allt för liten verksamhet skall kunna delta. 

2.3.3 Insamling av empiri 

Under intervjuerna har en kvalitativ intervjuteknik som kallas för semi-strukturerad 

intervjuteknik tillämpats. Den har dock använts i kombination med frågor av mer strukturerad 

karaktär. Semi-strukturerad intervjuteknik skiljer sig lite från strukturerad eller ostrukturerad 

intervjuteknik (Robson, 2011). Strukturerad intervjuteknik har förbestämda frågor som 

vanligtvis ställs i en specifik ordning samt med ett stort antal öppna frågor. Med en 

ostrukturerad intervjuteknik använder intervjuaren ett speciellt intresseområde och låter 

konversationen utvecklas inom det specifika området och kan vara helt informellt. För semi-

strukturerade intervjuer används ett protokoll med fördefinierade frågor vars syfte är att få 

personen som intervjuas att framföra sina synpunkter på ämnet (Recker, 2013).  

 

Metoden för den här studien är en semi-strukturerad intervjuteknik med en kombination av 

strukturerade frågor med slutna svar. Anledningen till detta är för att frågeställningen kräver 

ett svar med specifika funktioner och deras påverkan på utvecklingsprocessen. Därför har 

respondenten fått föra fram sina synpunkter på molnarkitekturens fördelar och nackdelar och 

sedan fått svara på strukturerade frågor med slutna svar angående specifika funktioner. De 

frågorna som är strukturerade har slutna svar där respondenten får bedöma uppfyllnadsgrad 

och effekt av en specifik funktion och används sedan för att skapa ett resultat som kan 

jämföras mellan respondenterna samtidigt som det kan användas för att beräkna ett värde som 

sedan kan rangordna funktioner efter vilken påverkan de kan ha på en verksamhets arbete 

med utveckling av informationssystem. I intervjuerna svarade varje respondent på samma 

frågor som övriga respondenter, dock kan diskussioner ha skett utan begränsning vid varje 

fråga då inga frågor besvarats under en begränsad tid. 

 

Vid genomförandet av de semi-strukturerade intervjuerna var det viktigt att de som 

intervjuade hade god kunskap om området. Detta för att det är intervjuarna som styr intervjun. 

Det har också varit viktigt att säkerställa att respondenten förstår frågorna och därför har 

språket anpassats efter respondenten (Robson, 2011). Genom litteraturstudien om ämnet har 

god kunskap anskaffats både inom ämnet, men också inom terminologi vilket gör att 

intervjuarna enklare har kunnat förstå skillnader i terminologin. Frågorna har sedan anpassats 
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och enstaka ord kan ha byts ut för att passa respondenten. I intervjun sattes respondenten i 

fokus och gavs friheten att svara på frågor ur eget perspektiv. Av denna anledning har det 

redogjorts för respondenten att svara på frågorna utifrån sitt egna perspektiv och utifrån sin 

egen verksamhet och inte från någon annan eller ett scenario för hur det skulle kunna vara. 

Enligt Robson (2011) skall en intervju vara flexibel och den som genomför studien skall vara 

extra försiktig när de formulerar sina frågeställningar för att inte förhindra intervjuns 

flexibilitet. 

 

En av anledningarna till att semistrukturerad intervjuer valts är för att samla information och 

skapa en djupare förståelse för en verksamhets tankegångar när det kommer till utveckling av 

informationssystem i det publika molnet. Semi-strukturerade intervjuer ger möjlighet till att 

styra intervjun för att få ut den empiri som behövs för att svara på forskningsfrågan. Dock 

finns det en risk att en verksamhet ger en färgad åsikt från deras syn. Det gör dock ingenting 

om empirin från en enskild respondent är färgad då ett flertal verksamheters olika syn på 

användning av tekniken kan vara till stor hjälp för en djupare förståelse för ämnet. Det har 

även påpekats vid intervjutillfällena att respondenterna skall utgå ifrån sin egen verksamhet 

och sin egen syn på publik molnarkitektur när de svarar på frågorna.  

 

Intervjufrågorna har tagits fram på olika sätt. De semi-strukturerade frågorna har tagits fram 

för att skapa en mall för hur intervjun ska genomföras. Frågorna är av simpel karaktär för att 

det ska vara lätt för respondenten att förstå frågans innebörd och för att de själva ska berätta 

hur de upplever användningen av publika moln. Frågorna går rakt på sak och bygger på att 

användaren ska förklara hur de upplever sin situation. Ett exempel på en fråga är ”Hur har du 

som ”roll” varit involverad i arbetet med ”tjänsten”?”, eller ”Hur tror du att en lösning som 

”tjänsten” kan påverka arbetet med utveckling och test?”. Semi-strukturerade frågor är ofta 

utformade efter frågor som börjar med ”vad” eller ”hur” (Robson, 2011). De frågorna som har 

en mer strukturerad karaktär härstammar från de funktioner som identifierats i 

litteraturstudien. Frågorna ställs som hur väl en funktion uppfyller ett behov och vilken effekt 

det har på verksamhetens process för utveckling av informationssystem och låter både 

uppfyllnadsgrad och effekt värderas efter hög/medel/låg. 

 

En pilotintervju utfördes för att testa de frågor som tagits fram och för att kunna se vilken typ 

av svar som kunde förväntas på varje fråga. Om det då visat sig att någon fråga varit dåligt 

formulerad eller gav ett svar som inte var användbart sågs frågan över och omformulerades så 

att den mer efterliknade vad som frågan var ute efter. Om respondenten hade svårt att förstå 

någon fråga och bad om förtydligande noterades detta som hjälp till hur frågan skulle kunna 

ställas istället. Syftet med att utföra en pilotintervju var att testa insamlingsmetoden, alltså om 

valet av metod fungerade för att samla in den information som behövdes för att svara på 

forskningsfrågan (Robson, 2011).  

 

Intervjun har varit uppdelad i olika faser för att säkerställa att varje respondent får samma 

upplevelse. Faserna har bestått av introduktion, uppvärmning, huvuddel, avstämning och 

avslut. Metoden har sedan använts vid sju intervjutillfällen varav en har varit en pilotintervju. 

Informationen från pilotintervjun har endast använts i syfte att samla in leverantörens åsikter 

på fördelar och nackdelar med tjänsten och dess relation till utveckling av 

informationssystem. Svaren från de strukturerade frågorna från pilotintervjun har inte använts 

i studien. Detta med anledning att pilotintervjun endast syftade till för att samla in eventuella 

problem med intervjufrågorna. Intervjufrågorna och den intervjuguide som användes finns 

tillgänglig som Bilaga 1 Intervjufrågor. 
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Introduktion 

Introduktionsfasen gick ut på att presentera de som genomfört intervjun och har som syfte att 

fastställa ämnet hos respondenten. I introduktionsfasen presenteras syftet med studien för 

respondenten. Intervjuns upplägg tydliggörs och frågor gällande om intervjun får spelas in 

eller om anteckningar får föras godkänns av respondenten. Det är viktigt att intervjun spelas 

in på grund av att det senare går att gå tillbaka och genomföra en mer grundläggande analys 

vilket är bra för en kvalitativ undersökning. Detta är dock inget krav och endast en av 

respondenterna har inte gått med på att spelas in. 

Uppvärmning 

I uppvärmningsfasen börjar själva intervjun och har som syfte att förbereda respondenten på 

ämnet samt fånga upp demografisk information om respondenten. Respondenten får svara på 

frågor angående dess roll i verksamheten samt hur respondenten varit involverad i arbetet med 

publika moln. Här finns även information för olika alternativ för efterfrågor beroende på 

respondentens svar (Robson, 2011). Om respondenten svarar att hen varit involverad i arbetet 

har hen sedan fått förklara i vilken utsträckning och hur hen har varit delaktig. Om 

respondenten svarat nej har hen fått svara på hur hen hållit sig informerad och kontrollerat 

resultatet av det arbete som pågått. Genom att låta respondenten förklara hur hen varit 

involverad i arbetet eller hur hen förhåller sig till arbetet kan validiteten på respondentens svar 

värderas, det vill säga att det kan säkerställas att empirin från respondenten faktiskt är valid 

för studien (Recker, 2013).  

 

För att ytterligare säkerställa validitet på insamlad data har respondenten fått nämna tre 

fördelar som publik molnarkitektur kan bidra med och förklara var och en utav dem (Recker, 

2013). På samma sätt har respondenterna tillåtits att nämna tre nackdelar som finns med 

publik molnarkitektur och även fått förklara var och en utav dem. Anledningen till att detta 

gjorts är för att identifiera respondentens inställning till publika moln samt för att säkerställa 

att den empiri frågeställningen byggt på stämmer överens med hur tekniken upplevs i 

praktiken. Utifrån den teori som frågorna har identifierats i sker en jämförelse för att se om 

respondenten har samma uppfattning. Empirin från den här delen av intervjun används även 

för att styrka de specifika funktioner som sedan identifieras i huvuddelen av intervjun. Då i 

syfte att både fördelar och nackdelar kan ha en påverkan på processen för utveckling av 

informationssystem. 

Huvuddel 

I huvuddelen går intervjun över till en del som är mer strukturerad. Huvuddelen syftar till att 

besvara den del av frågeställningen som berör specifika funktioner. Här presenteras stegvis de 

funktioner som identifierats i teorin för att låta respondenten bedöma hur mycket en specifik 

funktion har bidragit till att uppfylla ett visst behov. Sedan tillåts även respondenten bedöma 

en funktion efter vilken effekt den har haft på verksamheten. Båda kriterierna bedöms efter 

hög/medel/låg. Om respondenten inte förstått en fråga har respondenten fått extra information 

gällande den specifika frågan för att säkerställa att alla respondenter har förstått frågans 

innebörd och fått samma information som övriga respondenter. Detta för att säkerställa 

studiens tillförlitlighet. 

Avstämning 

I avstämningsdelen har ett par frågor ställts till respondenten om hur hen har upplevt intervjun 

samt om det är något som respondenten vill ändra eller lägga till (Robson, 2011). Även vad 

användaren tyckte om intervjuns innehåll och om det var något som saknas. Syftet med 

avstämningsfasen är att säkerställa att respondenten förstått att intervjun håller på att avslutas 
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och reflektera över det som har tagits upp. Syftet med den här fasen är att höja studiens 

validitet genom att låta respondenten tänka igenom sina svar och reflektera över intervjuns 

innehåll. 

Avslutning 

I slutet av intervjun stängs inspelningen av. Inget av det som har sagt efter att inspelningen är 

stängd har använts i studien. Endast det material som samlats in under intervjun har använts i 

studien. Detta för att även om respondenterna hade nämnt något efter intervjun hade det inte 

varit säkert att det är kopplat till en specifik del i intervjun och kan då vara svårt att jämföra 

med övrig empiri. 

 Analysmetod 2.4

Empiri erhölls med hjälp av intervjuer med semi-strukturerade frågor i kombination med 

frågor av mer strukturerad karaktär. Detta gör att det finns två analysmetoder. En analysmetod 

för de semi-strukturerade frågorna och en för de strukturerade. Sedan finns även en diskussion 

som kombinerar resultatet från de båda analysmetoderna med koppling till tidigare forskning. 

 

De strukturerade frågorna är till för att ordna, beskriva, bearbeta och analysera den empiri 

som samlats in och bidra till att svara på den del av forskningsfrågan gällande vilka specifika 

funktioner en tredjepartsleverantör kan leverera, men också effekten av användningen för 

respektive funktion inom området utveckling av informationssystem.  

 

De semi-strukturerade frågorna är till för att få en djupare förståelse för respondentens syn på 

ämnet publik molnarkitektur och bidra till att säkerställa att de funktioner som har 

identifierats i forskning och litteratur även är relevanta i praktiken eller om de skiljer sig åt 

(Robson, 2011). De används också som underlag för att se vilka fördelar och nackdelar som 

påverkar arbetet med utveckling av informationssystem samt för att se om det finns nackdelar 

som har en påverkan på utvecklingsprocessen. 

 

Studiens trovärdighet är beroende på hur materialet i studien har samlats in. Därför har allt 

material bearbetats för att höja trovärdigheten på studien. Alla intervjuer utom en har spelats 

in och transkriberats innan det använts i analysen. De transkriberade intervjuerna har sedan 

lästs igenom flera gånger för att kunna tolka det som sagts. Detta enligt vanliga 

tillvägagångssätt för hermeneutiska studier. Empirin från de semi-strukturerade intervjuerna 

har kodats efter tillvägagångssättet tematisk kodning, vilket innebär att empirin först studerats 

som helhet och sedan bryts ner till koder som i sin tur kopplas ihop i olika teman eller 

kategorier (Robson, 2011). De koder och teman som identifieras kan sedan användas som 

grund för fortsatt analys och tolkning för att kartlägga relationerna mellan dem. 

 

Tematisk kodning är ett generellt tillvägagångsätt för kvalitativ analys (Robson, 2011). Det 

kan användas som en reliabilitetsmetod som hanterar erfarenheter och fenomen från 

respondenternas verklighet. Kodning är en mycket central del i kvalitativ analys och har som 

syfte att definiera vad den empiri som skall analyseras handlar om (Miles & Huberman, 

1994). Namngivningen av teman är en iterativ analysprocess och måste hela tiden utvärderas 

mot frågan ”Vad verkar passa ihop med vad?” för att försöka få olika delar att passa ihop 

(Miles & Huberman, 1994). Redan vid litteraturstudien identifierades lämpliga namn på koder 

och teman, som sedan används vid namngivningen av både koder och teman. Robson (2011) 

beskriver att det kan vara en bra idé att utgå från fördefinierade koder eller teman som andra 

forskare identifierat. Det kan låta som att studien riskerar att bli vilseled av andra forskares 

aspekter och kan leda till att det missas viktig information. Ett alternativt sätt att se på det är 
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att de fördefinierade koderna och teman som har identifierats kan se till att den viktiga 

informationen som annars skulle gå miste om kommer fram. 

 

Anledningen till att tematisk kodning används är för att det är en flexibel analysmetod och 

kan användas på nästan all typ av kvalitativ data (Robson, 2011). Andra typer av 

analysmetoder kan kräva mer tid och resurser och fokus i denna studie ligger på att istället 

involvera fler kandidater för att få svar på forskningsfrågan. Det är också en lätt metod att lära 

sig och kräver lite eller ingen tidigare erfarenhet av utförarna. Målet är att summera 

huvudsakliga fördelar i en stor mängd data vilket även passar denna metod. 

 

Den tematiska analysmetoden börjar i den här studien med att utförarna gör sig bekant med 

den empiri som samlats in. Alla intervjuer har transkriberats och granskats noga för att skriva 

ner initiala idéer och intryck av den insamlade empirin. I nästa steg namnges de första 

koderna, vilket pågår iterativt efter hur långt arbetet med analysen har kommit. Koder samlas 

i teman och alla koder som är relevant för varje tema samlas inom temat, men kan även delas 

upp i mindre delar. Sedan försöker relationer skapas mellan olika koder och olika teman. 

Detta görs för att skapa en övergripande bild över relationerna och framförallt mellan de svar 

som respondenterna har gett. Den sista delen går ut på att tolka den empiri som fåtts fram. Det 

görs genom att jämföra den mot olika aspekter som upptäckts samt mot forskningsfrågan som 

ställts (Miles & Huberman, 1994). Syftet är att uppnå ett resultat som kan styrka det resultat 

som kommer från de strukturerade frågorna. 

 

 

Intervjuns strukturerade del har formulerats med hjälp av 20 funktioner för publik 

molnarkitektur som har identifierats i den teori som varit underlag för studien. Varje fråga 

representerar en funktion för publik molnarkitektur. Frågorna delades sedan in i de fem 

kategorierna hastighet, skalbarhet, och ekonomiska samt tekniska och säkerhetsfrågor som 

identifierats utifrån tidigare forskning (Wang, et al., 2012). Respondenten ombads att 

betygsätta varje funktion i termer av uppfyllnadsgrad (hög/medel/låg) och effekt på 

verksamhetens arbete med utveckling av informationssystem (hög/medel/låg). Dessa svar 

omvandlades sedan till numeriska värden. De värden som tilldelats var uppfyllnadsgrad: hög 

= 3, medel = 2, låg = 1 och effekt: hög = 5, medel, = 3, låg = 1. Varför effekten är mer värd än 

uppfyllnadsgraden är för att effekt på verksamheten är det som verksamheten är ute efter vid 

anskaffning och syftet med forskningen är att lyfta fram positiva effekter. Till exempel, en 

funktion med låg uppfyllnadsgrad/hög effekt är vanligtvis mer önskvärd än en funktion med 

hög uppfyllnadsgrad/låg effekt. Sedan presenteras resultatet på en scoreboard enligt följande: 

(uppfyllnadsgrad * effekt * procentvärde av de tillfrågade som valde kombinationen). Se 

tabell 1. Denna teknik härstammar från forskning av Khaneman och Tversky (1982) där 

forskarna har studerat risker. Resultatet visar att de potentiella konsekvenserna för vad risken 

för med sig skapar större oro än dess sannolikhet i att det inträffar. På samma sätt mäts 

uppfyllnadsgrad och effekt i den här studien. Uppfyllnadsgrad innebär hur väl tjänsten 

uppfyller ett visst behov. Effekt innebär den effekt som en specifik funktion har haft på en 

verksamhet. Ett lågt värde innebär att uppfyllnadsgraden eller effekten är ingen alls eller 

under förväntan. Ett värde som är medel innebär att uppfyllnadsgraden eller effekten var som 

förväntad. Ett högt värde innebär att uppfyllnadsgraden eller effekten var över förväntan. 

 

I detta syfte har en scoreboard (Tabell 1) tagits fram. Scoreboarden syftar till att presentera 

resultatet och använda det i analysen. Scoreboarden har också som syfte att enklare kunna 

redovisa för hur analysen av resultatet har gått tillväga. Tabell 1 nedan visar ett exempel på 

hur scoreboarden ser ut, utan några värden i. Den visar sedan hur resultatet räknas ut. Ett 
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svarsalternativ där både uppfyllnadsgrad och effekt är hög, motsvarar det en HUHE 

kombination. Värdet för uppfyllnadsgrad blir 3 och effekt blir 5. Värdet för hela 

kombinationen blir sedan 15. För en mer noggrann beskrivning se den nedre raden i Tabell 1 

Scoreboard exempel. 

 
Tabell 1 Scoreboard exempel 

Procent av deltagarna 
Funktion HUHE HUME HUL

E 
MUHE MUM

E 
MULE LUH

E 
LUME LUL

E 
Total Score 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 %  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 %  

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 %  

U = Uppfyllnadsgrad 
E = Effekt 

HU= Hög = 3 
MU = Medel = 2 
LU = Låg = 1 

HE= Hög = 5 
ME = Medel = 3 
LE = Låg = 1 

Score = U*E*%Kombination 
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2.4.1 Presentation av resultatet 

Resultatet presenteras med hjälp av den scoreboard som tagits fram genom att respondenterna 

fått värdera uppfyllnadsgrad och effekt av en specifik funktion. Sedan kompletteras det med 

hjälp av den empiri som hämtats från intervjuerna. Funktionerna har identifierats genom 

tidigare forskning och formulerats om till frågor gällande hur väl tjänster för publik 

molnarkitektur kan uppfylla de behov som finns och vilken effekt det har på en verksamhet. 

Frågorna har respondenterna sedan fått bedöma utifrån skalan låg, medel, hög. Utifrån detta 

bildas sammanlagt sex scoreboards, en för var och en av respondenterna, som sedan 

sammanställs till en övergripande scoreboard där de 20 funktionerna värderas med hjälp av 

den formel som nämndes i avsnitt 2.4. På så sätt kan svar på forskningsfrågan ges och 

resultatet av analysen presenteras under rubrikerna:  

Tematisk kodning 

Avser det tillvägagångsättet som använts för analys av empirin från de semi-strukturerade 

intervjuerna. Under rubriken kan en överblick över hur analysen gått tillväga redovisas genom 

att ge en inblick i de övergripande tankar och idéer kring empirin samt de koder som använts 

och hur de är relaterade till varandra. Den tematiska kodningen har i den här studien en 

väldigt nära koppling till det hermeneutiska förhållningssättet då empirin innehåller det som 

deltagarna i studien har berättat om, och relativt lite av forskarens egen analys, vilket sätter 

deltagarnas berättelse i fokus. 

Fördelar med användning av publik molnarkitektur 

Avser ett av de tre teman som identifierats under den tematiska analysen och förklarar de 

fördelar som respondenterna anser finns i användning av publika moln samt relationerna till 

respektive intervju. Syftet med den här delen är kopplat till det hermeneutiska 

förhållningssättet då empirin analyseras, tolkas och förklarar relationer till svaren från övriga 

deltagarnas berättelser. 

Nackdelar med användning av publik molnarkitektur 

Avser ett av de tre teman som identifierats under den tematiska analysen och förklarar de 

nackdelar och risker som respondenterna anser finns i användning av publika moln samt 

relationerna till respektive intervju. Syftet med den här delen är som tidigare del kopplat till 

det hermeneutiska förhållningssättet då empirin analyseras, tolkas och förklarar relationer till 

svaren från övriga deltagarnas berättelser. 

 

Publik molnarkitekturers påverkan på utveckling av informationssystem 

Avser ett av de tre teman som identifierats under den tematiska analysen och förklarar hur för- 

och nackdelar kan påverka en verksamhets arbete med utveckling av informationssystem. 

Rubriken skiljer sig lite från tidigare rubriker då den syftar till att lyfta den empiri närmare 

svaret på forskningsfrågan. Detta genom att jämföra relationerna mellan båda områdena och 

sätta dem i relation till forskningsfrågans fokus. 

Scoreboard med funktioner 

Under denna rubrik analyseras resultatet från scoreboarden. De funktioner som fått högt värde 

beskrivs och varför de fått högt värde motiveras grundat i intervjumaterialet. Även de 

funktioner som fått lågt värde beskrivs och motiveringar till deras placering ges grundat i 

intervjumaterialet.  
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Diskussion 

I diskussionen diskuteras det som nämnts i analysen och kopplas till teorin för att ytterligare 

förstärka de påståenden som görs. Kopplingar mellan teori och empiri diskuteras även det i 

syfte att påvisa om det som identifierats i teorin stämmer överens med det som samlats in i 

empirin. 

 Utvärderingsmetod 2.5

För att bygga upp trovärdighet för forskning brukar forskare vanligtvis använda sig utav 

begreppen validitet och tillförlitlighet. Dessa begrepp används i all forskning och är väl kända 

begrepp. De används främst för kvantitativa studier där syftet är att mäta något. Enligt Robson 

(2011) finns det dock ett tredje begrepp som är lika viktigt och det är generaliserbarhet, vilket 

för kvalitativ forskning kallas för överförbarhet. De begrepp som valts för att säkerställa 

trovärdighet för studien är alltså tillförlitlighet, validitet och överförbarhet, vilka kommer att 

beskrivas nedan. Dessa begrepp har även identifierats i tidigare forskning som studerats och 

bekräftade att passande utvärderingskriterier valts för studien. 

2.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär i vilken utsträckning en variabel eller en uppsättning variabler stämmer 

överens med det som skall mätas. Tillförlitlighet syftar till att studien skall kunna upprepas i 

liknande miljöer och leda till samma resultat (Recker, 2013). Enligt Robson (2011) är 

reliabilitet stabiliteten eller konsistensen som något mäts med och nämner att om det som 

mäts inte är tillförlitligt är det inte giltigt. Otillförlitlighet kan bero på flera olika saker, till 

exempel deltagarfel, att deltagaren är partisk, utförarfel eller att utföraren är partisk (Robson, 

2011). 

 

För att säkerställa tillförlitlighet för studien har en pilotintervju utförts för att se till att 

frågorna är bra formulerade och att de inte kan missuppfattas. Det har också säkerställts att 

respondenterna har arbetat med publika molntjänster och har god kunskap om tjänsterna samt 

att respondentens roll i verksamheten har noterats. På så sätt kan det undvikas att 

respondenten inte är tillräckligt kvalificerad för att svara på frågorna eller att frågorna är 

dåligt formulerade och att respondenten inte förstår vad som efterfrågas (Recker, 2013). 

Intervjuerna har även spelats in, om respondenterna har gett sitt medgivande, och sedan 

transkriberats för att lättare kunna gås igenom vid senare tillfälle. Efter transkribering har 

materialet kodats enligt tematisk kodning för att ytterligare öka tillförlitligheten (Robson, 

2011).  

2.5.2 Validitet 

Enligt Recker (2013) beskriver validitet om den data som samlats in verkligen mäter det som 

forskaren var ute efter att mäta, alltså att studien har rätt fokus. Det finns olika typer av 

validitet, vissa relaterade till delade meningar och andra till noggrannhet. Recker (2013) och 

Robson (2011) nämner bland annat Face Validity, Content Validity, Construct Validity samt 

External Validity för att nämna ett fåtal. Det kan handla om huruvida det mått som valts 

passar forskningen, om det instrument som valts för att samla in data får in den data som 

krävs, hur väl innehållet i instrumentet som använts har varit utformat eller om resultatet kan 

generaliseras. 

  

För att säkerställa studiens validitet har respondenterna fått en kort introduktion till studien 

och vilket syfte studien har. De har också ombetts att utgå ifrån sin egen verksamhet eller sin 

egen syn på publika moln när de svarar på frågorna istället för att utgå ifrån scenarier med 

ideal verksamhet och ideala förutsättningar. Detta för att säkerställa att respondenterna svarar 
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på det som efterfrågas och att resultatet kan bidra till att svara på forskningsfrågan. För att 

ytterligare höja validiteten har de instrument som använts noga gåtts igenom och motiverats 

utifrån tidigare forskning. Tidigare forskning har gåtts igenom och de metoder som använts i 

den har studerats för att se om den gått att använda i denna studie. Även litteratur har gåtts 

igenom för att identifiera olika metoder och vilka instrument som vanligtvis används för dem.  

2.5.3 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att det studien kommer fram till skall kunna överföras och användas i 

andra områden, situationer och miljöer (Robson, 2011). Detta kan vara svårt inom kvalitativa 

studier eftersom syftet är att djupdyka i ett visst ämne.  

 

För att säkerställa överförbarhet i studien har så många verksamheter som möjligt eftertraktats 

för att leda till ett resultat som är användbart för verksamheter som i dagsläget inte använder 

sig av tekniken, men funderar på att göra det. Även verksamheter av olika typer och storlekar 

har efterfrågats i detta syfte. Eftersom publika moln har många användningsområden och kan 

användas i många olika verksamheter anses studiens resultat kunna användas inom andra 

områden och andra typer av verksamheter som är intresserade utav publika molnarkitekturer, 

men eftersom majoriteten av studiens deltagare använder den specifika tjänsten Windows 

Azure kan resultatet skilja sig från andra molntjänster som finns på marknaden. Detta 

påverkar studiens överförbarhet eftersom resultatet är baserat på fall där deltagarna i större 

utsträckning använt sig av en av de tjänsterna inom området och inte tjänsterna generellt.  

 

I övrigt har frågorna för intervjuerna utformats på ett sätt att de inte är ledande och påverkar 

resultatet på något sätt. Förhållningsättet under intervjuerna har även det varit att inte leda 

respondenterna till något specifikt resultat eller svar på frågorna. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel skapas förståelse för utveckling av informationssystem som används 

genomgående i hela studien och är ett centralt begrepp för forskningsfrågan. Syftet med att 

beskriva utveckling av informationssystem är att läsaren skall förstå vad som menas när det 

nämns i övriga delar av studien. Även begreppet test beskrivs, vilket är en viktig del i 

utvecklingsprocessen samt att det förekommer i övriga delar av studien. Kapitlet fortsätter att 

beskriva publika moln och hur det kan påverka utvecklingsprocessen. 

 

 Utveckling av informationssystem 3.1

Utveckling av informationssystem innebär den process som genomförs vid utveckling av en 

verksamhets system. Det kan vara applikationer, men även integrationer mellan olika system 

(Axelsson & Goldkuhl, 1998). 

 

Många verksamheter arbetar med utveckling av informationssystem utefter en metod eller ett 

ramverk. Detta för att utvecklingsprocessen ska ske på ett mer strukturerat sätt. Det finns flera 

olika sätt att bedriva utvecklingsprojekt. Traditionellt bedrevs utvecklingsprojekt för ett antal 

år sedan efter vattenfallsmodellen, vilket innebär att aktiviteterna i ett utvecklingsprojekt 

utfördes sekventiellt (Cronholm, 2010). Det finns fortfarande verksamheter som bedriver sina 

utvecklingsprojekt efter vattenfallsmodellen, men på senare tid har nya metoder för en mer 

agil utvecklingsprocess blivit mer populära. Med en agil utvecklingsprocess menas att till 

skillad från en mer sekventiell utvecklingsprocess utförs arbetet i iterationer. De moment som 

finns i en utvecklingsprocess utförs efter varandra, men återkommer flera gånger i iterationer. 

En traditionell utvecklingsprocess kan delas upp i de fem faserna planering, analys, design, 

implementation och underhåll (Eriksson, 2008). I vattenfallsmodellen utförs dessa moment 

sekventiellt efter varandra. I en agil utvecklingsprocess utförs momenten i iterationer och 

samma moment kan flera gånger under en utvecklingsprocess upprepas. Detta leder till att den 

färdiga produkten succesivt byggs upp. 

 

I designfasen byggs själva systemet eller i många fall en applikation. Applikationen kan sedan 

implementeras i produktionsmiljön, vilket sker i implementationsfasen. I designfasen kan 

även tester utföras för att testa applikationen innan den implementeras i produktionsmiljön, 

vilket är i fokus för den här studien (Eriksson, 2008). 

 

 Test 3.2

Test av informationssystem är en viktig och nödvändig aktivitet vid utveckling av 

informationssystem. Syftet med testerna är främst att hitta buggar och fel med systemet innan 

det implementeras i produktionsmiljön, men det finns ett flertal användningsområden för test. 

Det kan vara att verifiera att systemet lever upp till de krav som ställts, se till att systemet 

lever upp till kundens förväntningar samt att systemet följer de lagar och regler som gäller 

(Eriksson, 2008). Anledning till att test utförs är för att det är svårt att veta vilket behov en 

specifik lösning skall tillfredsställa. Vid ett iterativt arbete kan fel fångas upp i samband med 

test. Ett lyckat arbete med test gör att kvalitén på applikationen blir bättre. Det leder också till 

minskade fel vid implementation i produktionsmiljön. Eriksson (2008) redovisar ett exempel 

på att felens kostnad ökar tiofaldigt med varje led i utvecklingsprocessen. Det vill säga att ett 

fel som kostar 10 kr att åtgärda i analysfasen kostar 100kr att åtgärda i designfasen och det 

kostar 1000kr att åtgärda i implementeringsfasen. Om det sedan åtgärdas i produktionsmiljön 

kostar det 10 000kr. 
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Det finns flera olika typer av test. Några av dem är komponenttest, integrationstest, systemtest 

och acceptanstest (Eriksson, 2008). Komponenttest kan även kallas enhetstest, modultest, 

programtest eller också engelskans unit testing. Syftet med testet är att testa applikationens 

minsta beståndsdelar. I många fall genomförs det på en kodradsnivå eftersom de ofta är 

väldigt detaljerade. Testerna avser tester av enskilda funktioner som till exempel spara kund, 

ändra kund eller sökning. 

 

Integrationstest kan ha ett vilseledande namn då det kan låta som det avser integrationen 

mellan system, dock avser det integrationen mellan komponenterna inom ett system 

(Eriksson, 2008). Kopplingen mot andra system testas inom systemtest. Syftet med 

integrationstest är att hitta fel i komponenternas kommunikationsgränssnitt, alltså 

komponenterna kommunicerar med varandra. Det kan vara till exempel spara kund och sök 

fram kunden igen för att säkerställa att komponenterna inom ett system kommunicerar med 

varandra, till exempel att en kundmodul kommunicerar med ordermodulen.  

 

I systemtest testas kopplingarna mellan olika system både inom och utanför företaget. Detta 

kan också kallas för tester som utförs på en systemintegrationsnivå (Eriksson, 2008). 

Systemtest avser även prestandatest, stresstest, användbarhetstest, säkerhetstest och 

systemintegrationstest. De tester som precis har nämnts är tester som går ut på att testa ifall 

systemet klarar det som det är tänkt att klara av. Det vill säga att det inte går långsamt att 

genomföra en specifik uppgift eller att information kan nås på rätt sätt. Det kan misstolkas 

med acceptanstest, men acceptanstest innebär att testerna utgörs av användarna eller 

representanter för användarna i syfte att godkänna att systemet eller applikationen lever upp 

till de krav som har ställts på applikationen. 
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 Molnarkitekturer 3.3

Molnarkitektur är ett relativt nytt område. Skillnaden mellan en molnarkitektur och en mer 

traditionell systemarkitektur är att de molnbaserade är mer flexibla och ger stöd för att 

leverera tjänster på internet. Detta gör att lagring inte längre är lika viktigt då det istället går 

att nå hårdvaran via Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) eller 

Software as a Service (SaaS) tjänster (Rajaraman, 2014).  

 

3.3.1 Infrastructure as a Service 

IaaS innebär att en tjänsteleverantör förser en kund med hårdvara och tillhörande mjukvara 

såsom servrar, lagring, nätverk, operativsystem, virtualiseringsteknologi och 

filhanteringssystem (Bhardwaj, et al., 2010). Detta tillåter kunden att anpassa hårdvaran de 

använder till deras behov av hårdvara. Tjänsteleverantören hanterar endast själva driften av 

datacentret, vilket innebär att kunden själv sköter mjukvarutjänsterna. Det är dock 

tjänsteleverantören som står som ägare till hårdvaran och ansvarar för den. IaaS tjänster kan 

köpas antingen genom kontrakt eller genom att betala efter hur mycket som används (Sleit, et 

al., 2013). Bhardwaj, et al. (2010) har identifierat ett antal funktioner med IaaS och dessa är 

bland annat automatisering av administrativa aktiviteter, skalbarhet och flexibla priser.  

3.3.2 Platform as a Service 

PaaS innebär att en tjänsteleverantör förser en kund med webbaserade 

applikationsutvecklingsplattformar med miljöer för att kunna utveckla system på internet 

(Lawton, 2008). För PaaS är det tjänsteleverantören som bestämmer mestadels av 

applikationens infrastruktur som till exempel operativsystem, programmeringsspråk samt 

möjligheter till hantering. Det är också tjänsteleverantören som har hand om driften av 

applikationen som utvecklas. Fördelarna med PaaS är att det ökar programmerarnas 

produktivitet, tillåter verksamheter att utveckla och releasa produkter snabbare samt redusera 

utvecklingskostnader (Lawton, 2008). 

3.3.3 Software as a Service 

SaaS innebär att en tjänsteleverantör förser en kund med mjukvara. Mjukvaran finns 

tillgänglig genom internet, vilket gör att kunden slipper ha mjukvaran installerad på sina egna 

datorer (Ojala, 2013). SaaS körs ovanpå PaaS som i sin tur körs ovanpå IaaS och dessa tre 

tillsammans utgör de grundläggande komponenterna för en molnarkitektur (Rajaraman, 

2014). Genom att använda en SaaS tjänst kan mjukvaran alltid hållas uppdaterad och 

verksamheten slipper att göra administrativa uppgifter själv på varje ställe där mjukvaran är 

installerad. På så sätt sänks både investeringskostnader samt operativa kostnader (Ma & 

Kaufmann, 2014). En av huvudfunktionerna med SaaS är multi-tenancy architecture som 

innebär att en instans av en mjukvara körs på en server, men har flera användare samtidigt. 

Dessa användare kan själva konfigurera mjukvaran efter egna preferenser oberoende av vad 

andra användare som använder samma mjukvara har för inställningar (Tsai, et al., 2014). 

 Publika moln 3.4

Utöver detta finns det tre typer av molnbaserad arkitektur och dessa är: publik, privat och 

hybrid. En publik molnbaserad arkitektur innebär att en kommersiell leverantör av en 

molntjänst erbjuder ett publikt tillgängligt fjärrgränssnitt för att skapa och hantera VM. VM 

innebär att en eller flera virtuella datorer simuleras. De virtuella maskinerna interagerar inte 

med någon hårdvara utan använder mjukvara för att efterlikna hårdvaran. Detta kräver en stor 
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mängd prestanda och hastighet från den server som används för att simulera de virtuella 

maskinerna (Smith & Nair, 2005).  

 

Publika moln är i vanliga fall uppbyggda av ett antal datacenter som används för att erbjuda 

IaaS och PaaS tjänster som kunderna sedan betalar för efter hur mycket de använder (Sleit, et 

al., 2013). Dessa tjänster kan sedan användas av verksamheter för att utveckla och 

tillhandahålla sina tjänster över internet. Fördelen med detta är att verksamheter kan dra ner 

på kostnaderna för drift och underhåll samt att det tillåter dem att till exempel utföra stora 

beräkningar som annars hade krävt en väldigt stor investering (Hofmann & Woods, 2010). En 

annan fördel är att verksamheter kan komma åt data oberoende av vart de befinner sig 

geografiskt så länge användarna har en internetuppkoppling samt att de slipper tillhandahålla 

all lagring själv (Mell & Grance, 2010). Det finns molntjänster som erbjuder uppdatering av 

mjukvara åt kunderna, vilket tillåter kunderna att fokusera på viktiga arbetsuppgifter istället 

för att behöva lägga fokus på uppgifter som att installera och uppdatera programvara 

(Astrova, et al., 2012). 

 

Det finns även ett antal nackdelar och svårigheter med publika moln. Den största svårigheten 

anses vara säkerhet eftersom kunder tvingas lita på att någon annan ansvarar för 

verksamhetens data (Hofmann & Woods, 2010). Tidigare forskning visar att trots att 

molntjänster leder till nya säkerhetshot behöver det nödvändigtvis inte betyda att nivån på 

säkerheten blir lägre. Astrova, et al (2012) anser istället att leverantörer av molntjänster kan 

erbjuda mycket säkrare infrastruktur än de flesta företag hade kunnat göra själva. Att låta en 

tredje part sköta infrastrukturen kan hjälpa små till medelstora företag att dra ner på kostnader 

och höja säkerheten, speciellt för de företag som inte har någon säkerhetsexpert bland de 

anställda.  

 

Leverantörerna för molntjänster har svårigheter då de har många lagar, regler och standarder 

för säkerhet att följa. En av dessa är standarden ISO 27018 som togs fram 2014. ISO 27018 

nämner fem principer som har tagits fram för att skydda kundernas integritet. Dessa fem är 

medgivande, kontroll, transparens, kommunikation, och oberoende och årlig revision. 

Medgivande innebär att molnleverantörer inte får använda personlig data i 

marknadsföringssyfte om inte kunden specifikt efterfrågat det. Kunden skall kunna använda 

tjänsten utan att behöva lämna in sådan personlig data för marknadsföringssyften. Kunden 

skall också ha kontroll över hur deras information används. Molnleverantören måste 

informera kunderna vart deras data befinner sig och hur den kommer att användas och lagras. 

Vid eventuella överträdelser bör molnleverantören meddela kunden och ha tydliga register om 

händelsen och hur den hanterades. Till sist måste molnleverantören låta sig granskas av en 

tredje part för att se till att de följer standarden (ISO/IEC, 2014).  

 

En annan svårighet som dyker upp är interoperabilitet, alltså att göra olika system kompatibla 

med varandra. Detta är ett problem som finns även för system som inte befinner sig i molnet, 

men blir ett större problem i en molnbaserad arkitektur. Anledningen till detta är att om 

verksamheten själv har hand om sina applikationer har de kontroll över sin infrastruktur och 

sina plattformar, men om de däremot väljer en publik molntjänst från en leverantör blir de 

låsta till den leverantören och dess val av infrastruktur och plattform (Hofmann & Woods, 

2010). Utbyte av data mellan olika molntjänsteleverantörer blir också ett problem då det inte 

är säkert att de använder samma format och språk för datan, vilket kan leda till svårigheter i 

att ha flera leverantörer av molntjänster. 
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Service-level agreements (SLA) är ett dokument som används flitigt inom leveranser av IT-

tjänster. Det är ett kontrakt som bestämmer vilken nivå av kvalitet en leverans av ett system 

skall ha. Vanliga krav som anges är tillgängligheten för systemet, hur snabbt fel skall 

åtgärdas, hur många gånger ett fel får ske under en viss tid samt tillgängligheten av 

supportfunktionen. Vissa anser att ett problem med SLAer för molntjänster är att det inte finns 

några väldefinierade sådana, vilket leder till bristande överenskommelser (Hofmann & 

Woods, 2010). Enligt en annan författare är problemen att leverantörerna väljer att fokusera 

på tillgänglighet och hur fort ett ärende avslutas, vilket är en väldigt liten del av vad ett SLA 

bör innehålla (Baset, 2012). Det bör till exempel innehålla riktlinjer för återställning, 

integritet, granskning, och säkerhet. Baset (2012) identifierade även att många leverantörer 

lägger uppgiften att upptäcka brott mot SLAet på kunden, vilket författaren anser borde ligga 

på leverantören. Detta håller många kunder också med om enligt studien. 

 

Begränsningar på nätverk leder till att kostnaden att överföra stora mängder data över internet 

kostar mer och tar längre tid än att skicka de fysiska hårddiskarna med post. På grund av detta 

väljer många företag som behöver skicka stora mängder data att skicka sina datorer istället för 

att skicka data över internet. Molnbaserade lösningar är alltså enligt Woods och Hoffman 

(2010) inte ett bra alternativ för företag med behov att hantera stora mängder data på kort tid. 

Många av dessa svårigheter och problem som identifierats är något som inte kommer vara 

några större problem i framtiden då mer tid har kunnat läggas på att utarbeta saker som till 

exempel SLAer och tekniken mognat och blivit bättre. Som exempel på detta har, som 

nämndes tidigare, säkerheten visat sig vara ett mindre problem än vad forskare först ansåg det 

vara.  

 Privata moln 3.5

Publika moln riktar sig till flera kunder, men privata moln gör det motsatta. Ett privat moln 

riktar sig till att tillgodose en kunds behov. Det finns två typer av privata moln och dessa är 

kopplade till vart de befinner sig. Den första är på plats, eller on-premise, vilket innebär att 

det privata molnet sätts upp i kundens serverrum eller datacenter och hanteras av kundens IT-

personal. Denna typ gör att kunden har kontroll över datacentret, infrastrukturen och 

nätverket. Den andra typen är att inte ha det på plats, även kallat off-premise, utan att ett 

outsourcing företag sätter upp och har hand om det privata molnet. Denna typ fungerar bra för 

kunder som inte vill eller inte har råd att sätta upp sitt eget data center (Finn, et al., 2012).  

 

Den största fördelen med privata moln är att det tillåter kunden att designa och ändra molnet 

efter sina behov för att bättre passa vad de behöver vid olika tidpunkter. Detta tillåter även 

kunden att ha bättre kontroll över kvaliteten på tjänsten som levereras. Nackdelen är att det 

krävs en stor investering av både tid och pengar för att få fram den perfekta lösningen för just 

sin egen verksamhets behov (Finn, et al., 2012). Det finns såklart även här många av de 

nackdelar som nämnts för publika moln. Utöver dessa nämner Hoffman och Woods (2010) att 

prestandan kan vara svår att förutse och kan variera väldigt mycket mellan olika leverantörer.  

 Hybrida moln 3.6

Hybrida moln är en kombination av ett publikt och ett privat moln. Genom att använda en 

hybrid molnarkitektur kan verksamheten utvinna de fördelar som finns med publika moln och 

samtidigt motverka de nackdelar som finns med det publika molnet genom kombinationen 

mellan privata och publika moln. Kunden har kontroll över datan, tjänsterna och 

infrastrukturen, medan andra delar som inte är lika kritiska kan outsourcas till en tredje part 

(Géczy, et al., 2013).  
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Det finns vissa fördelar med hybrida moln, men de flesta av dem kommer från privata moln. 

Många av dessa fördelar är kopplade till strukturella och tidsmässiga aspekter. Den största av 

de strukturella fördelarna är att molntjänsterna erbjuder skalbarhet, vilket innebär att kunderna 

kan utöka resurserna de använder när efterfrågan växer. På så sätt kan verksamheter enkelt 

möta efterfrågan vid perioder där efterfrågan är väldigt hög utan att behöva investera i mer 

resurser än vad som krävs. Applikationer blir både snabba och enkla att sätta upp och vid 

användning av hybrida moln blir det lätt att anpassa sig till förändringar som sker. En hybrid 

molnarkitektur tillåter också kunden att dra ner belastningarna på sina system eftersom de kan 

outsourca det som inte räknas som affärskritiska applikationer till publika moln, vilket friar 

mer resurser till driften av det privata molnet (Géczy, et al., 2013). Det finns såklart även 

nackdelar och risker med att implementera i en hybrid molnarkitektur. 

 

De flesta av nackdelarna med hybrida moln kommer från det publika molnet eftersom privata 

moln anses vara den säkraste typen. Trots att privata moln är relativt säkra gör kombinationen 

med publika moln att säkerheten överlag dras ner (Géczy, et al., 2013). De största nackdelarna 

är som nämndes tidigare säkerhet och att kontrollen över datan, infrastrukturen och nätverket 

lämnas över till någon annan. Därför är det viktigt att vid användning av hybrida moln se över 

vilka tjänster som outsourcas i publika moln och vilka som väljs att behålla i det privata 

molnet. Nackdelar som inte beror på publika moln kommer främst från kopplingen mellan 

publika och privata moln. Till exempel överlappningar av data som kan innebära att om det 

gjorts intrång mot datan i det publika molnet påverkar det datan i det privata molnet. Ett annat 

problem är hur integrationen mellan de två molnen görs. Det är viktigt att de är kompatibla 

med varandra och använder samma format och struktur att det inte uppstår några 

inkompatibilitetsproblem (Géczy, et al., 2013). Problemet som nämndes för publika moln med 

lagar, regler och standarder finns även det i hybrida moln och blir ett större problem då det 

kombineras två olika typer av molnarkitekturer. 

 Tjänster för publik molnarkitektur 3.7

Världen förändras i an allt snabbare takt. Detta sätter stor press på den teknik som lägger 

grunden för utveckling av IT och måste hela tiden anpassa sig efter förändringar. Detta leder 

till att fler och fler företag stegvis implementerar sina IT-tjänster i både publika och privata 

moln. Det finns ett flertal leverantörer som levererar tjänster för publik molnarkitektur. De 

IaaS-tjänster som tredjepartsleverantörerna levererar skiljer sig inte mycket från varandra då 

de ofta tar utgångspunkt i infrastruktur och sedan ger verktyg och funktioner för att hantera 

PaaS och SaaS (Bhardwaj, et al., 2010). 

 

En leverantör kan leverera flera olika tjänster ovanpå sin IaaS (Rajaraman, 2014). Deras 

tjänster låter användaren skapa, distribuera och hantera lösningar för nästan alla ändamål som 

kan tänkas rymmas inom en arkitektur. Leverantörerna riktar sig både till stora företag med 

verksamhet i flera kontinenter, men även till mindre företag som exempelvis bara vill ha en 

mer global närvaro på sina applikationer. Publik molnarkitektur kan vara en plattform för att 

bygga applikationer som kan utnyttja tillgängligheten som finns i det publika molnet. Enligt 

Tulloch (2013) är hastighet, skalbarhet, och ekonomi de största anledningarna till att ett 

företag väljer en sådan lösning. 

 

En leverantör för publik molnarkitektur tillåter användare att med hjälp av ett antal 

molntjänster bygga och driftsätta molnbaserade applikationer med stöd för ett flertal 

programmeringsspråk, ramverk och verktyg (Sleit, et al., 2013). Det skapar möjlighet att driva 

företagets hemsida till att köra stora SQL databaser i molnet. Det innehåller också olika 

möjligheter till att bibehålla hög prestanda och låg fördröjning för molnbaserade 
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applikationer. Leverantörerna är av sådan storlek att de även har ett flertal datacenter som 

ligger utspridda över hela världen som bland annat USA, Europa, Asien och Australien.  

 

I den här studien använder majoriteten av respondenterna Microsofts publika moln Windows 

Azure, men molntjänster från övriga leverantörer är väldigt lika. Tjänster och funktioner för 

publika moln kan delas in i följande kategorier: Compute Services, Network Services, Data 

Services och Application Services som beskrivs nedan (Tulloch, 2013). 

3.7.1 Compute services 

Publika molnleverantörer kan erbjuda fyra olika grundläggande typer av Compute services. 

Med det menas tjänster som behöver prestanda för att köra molntjänster (Tulloch, 2013). Det 

vill säga processer och minne. I tabell 2 beskrivs olika Compute services (Tulloch, 2013). 

 
Tabell 2 Compute services 

Virtuella 

maskiner 

Allmän miljö som låter dig skapa, distribuera och hantera VM som 

körs i det publika molnet. 

Webbsidor Webbmiljö kan du använda att skapa nya webbplatser eller migrera din 

befintliga verksamhets webbplats i det publika molnet. 

Molntjänster Gör det möjligt att bygga och driftsätta applikationer med hög 

tillgänglighet och nästan oändligt skalbarhet till applikationer med låga 

administrationskostnader och med stöd för nästan alla 

programmeringsspråk. 

Mobiltjänster Denna tjänst ger en nyckelfärdig lösning för att bygga och driftsätta 

applikationer och lagrar data för mobila enheter. 

 

3.7.2 Network services 

Nättjänster som ger användaren olika alternativ för hur tillämpningar av publik molnarkitektur 

kan levereras till användare och datacenter. Nedan nämns två olika nättjänster som erbjuds av 

publika molnleverantörer  (Tulloch, 2013). I tabell 3 beskrivs olika Network services 

(Tulloch, 2013). 

 
Tabell 3 Network services 

Virtual 

Network  

 

Tjänst som gör det möjligt att behandla det offentliga molnet som om det 

är en förlängning av ditt lokala datacenter. 

Traffic 

Manager 

 

Tjänst för att styra om trafik till tjänsteleverantörens datacenter i round 

robin mode, eller med hjälp av en Active/Passive failover-konfiguration. 

 

3.7.3 Data services 

Data services innehåller olika sätt att lagra, hantera, skydda, analysera och rapportera 

affärsdata (Tulloch, 2013). I tabell 4 beskrivs olika Data services (Tulloch, 2013). 

 
Tabell 4 Data services 

Data 

Management 

Lagra affärsdata i SQL-databaser, antingen med VM, SQL-databaser, 

NoSQL Tabeller genom REST eller genom Binary Large Object 
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(BLOB) lagring. 

Business 

Analytics 

Möjliggör enkel rapportering och analys med hjälp av verktyg för 

rapportering och analys.  

HDInsight En hadoop-baserad tjänst. 

Cache Distribuerad cachningslösning som kan hjälpa till att snabba upp 

molnapplikationer och minska databasbelastningen. 

Backup Hjälper dig att skydda verksamhetens data med hjälp av automatiserade 

och manuella backuper till molntjänsten. 

Recovery 

Manager 

Återställningshantering som skyddar affärskritiska tjänster genom att 

samordna replikering och återvinning av privata moln på en sekundär 

plats. 

 

3.7.4 Application services 

Application services innehåller olika tjänster för att förbättra prestanda, säkerhet, 

upptäckbarhet, och integration av de molnapplikationer som körs (Tulloch, 2013).  I tabell 5 

beskrivs olika Application services (Tulloch, 2013). 

 
Tabell 5 Application services 

Media Services Distribution av media som använder tjänstens publika moln. 

Meddelanden Tjänster som gör att du kan hålla dina applikationer anslutna över privata 

moln och tjänstens publika moln. 

Notification 

hubs  

Plattformsoberoende infrastruktur för applikationer som körs på mobila 

enheter. 

BizTalk 

Services  

Business-to-Business (B2B) och Enterprise Application Integration 

(EAI) kapacitet för att leverera moln och hybrida integrationslösningar. 

Active 

Directory 

Identitetshantering och kontrollmöjligheter för dina molnapplikationer. 

Multifactor 

Authentication  

Extra lager av autentisering, utöver användarens kontouppgifter, för att 

erbjuda bättre och säkrare tillgång till molnapplikationer. 

 

 Fördelar med en publik molnarkitekturt 3.8

På samma sätt som internet har förändrat många verksamheter har också molnarkitekturer en 

stor påverkan på verksamheters informationsteknologiska utveckling (Tulloch, 2013). Det 

som driver på utvecklingen av IT är dess funktioner och fördelar som verksamheten kan ta del 

av om de tillämpar ny teknik, dock finns både för och nackdelar med IT. När det kommer till 

molnarkitektur är det inte helt svart på vitt. Det är inget val att antingen tillämpa en 

molnarkitektur eller att inte göra det. Möjligheten finns att implementera hybridlösningar som 

kan innebära att verksamheter stegvis implementerar mer och mer av sina applikationer i 

molnet. Tidigare forskning har diskuterat hastighet, skalbarhet, och ekonomi som tre områden 

där publika moln kan bidra med fördelar. 

3.8.1 Hastighet 

Att utveckla applikationer i molnet går ofta mycket snabbare än att utveckla det gör i en 

traditionell infrastruktur. Det finns några anledningar till varför det går snabbare. För det 

första behöver utvecklarna som använder IaaS-tjänster inte driftsätta, konfigurera och 

underhålla infrastrukturen eller testmiljön där applikationen skall användas. Utvecklarna kan 

utan att behöva interagera med någon person anskaffa den infrastruktur som behövs för det 
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projekt som skall genomföras (Zissis, 2010). Det är själva miljön som är tjänsten som köps. 

Tulloch (2013) har en liknelse till att sätta upp belysning i ett hus. Om du endast skulle 

behöva köpa glödlampor och slippa dra kablar, installera strömbrytare, skaffa en generator för 

att genera el kommer det att ta ett tag innan du får ditt hus upplyst, men om dina glödlampor 

kan utnyttja de ledningar som installerats av den som byggde huset och el kommer från 

stadens kraftverk, kommer du att få ditt hus att lysa upp på nolltid. Det är samma tanke bakom 

publik molnarkitektur då det bygger på enkelheten att med få knapptryck skapa de resurser 

som behövs för att skapa infrastrukturen för att driva en applikation.  

 

Detta leder till att det går mycket snabbare att driftsätta en applikation i en molnbaserad 

infrastruktur. Vanligtvis skapar utvecklare applikationer som de sedan kör i en testmiljö som 

skall simulera den färdiga produktionsmiljön. Till exempel kan en applikation utvecklas och 

testas i en testmiljö och sedan när den implementeras i den riktiga produktionsmiljön uppstår 

problem på grund av skillnader i testmiljön och den verkliga produktionsmiljön (Shrivastva, 

et al., 2014). Detta kan leda till att utvecklingsprocessen tar längre tid än väntat. Med det 

publika molnet kan applikationen testas i samma miljö som produktionsmiljön (Tulloch, 

2013). Servrar, lagring och nätverksresurser som du fått av din leverantör är den samma i 

både produktion och testmiljö. Detta kan leda till att test av applikationer blir enklare och mer 

pålitlig och reducerar därför tiden för att få en applikation i bruk. 

3.8.2 Skalbarhet 

Med skalbarhet innebär att prestanda, kapacitet och lagring kan ökas och minskas efter behov 

(Tulloch, 2013). Detta kan vara väldigt avgörande för verksamheter som har ett skiftande 

behov av till exempel nätverkskapacitet, då de kan skala upp nätverkskapaciteten under en 

tidsperiod där mycket nätverkskapacitet krävs för att driva en speciell del av verksamheten. 

Det kan till exempel vara ett stort sportevenemang där registreringar endast sker en vecka om 

året och under resten av året är behovet av nätverkskapacitet betydligt mindre (Zissis, 2010). 

Publika moln ger användaren möjlighet att skala upp prestanda, kapacitet och lagring när det 

behövs och tar sedan bara betalt för när tjänsterna används (Sleit, et al., 2013). Detta kan 

också vara bra för till exempel e-handelsföretag för att hantera julhandeln då extra mycket 

handel pågår under bara några timmar. För ett e-handelsföretag kan det vara förödande om 

hemsidan skulle gå ner under den tid då flest beställningar görs och kan leda till att företaget 

går miste om stora intäkter. Publika moln kan även här vara ett bra alternativ för att skala upp 

kapaciteten vid behov och därmed minska risken att hemsidan skulle gå ner mitt under 

julhandeln. 

 

Med skalbarhet menas också skalbarhet globalt. Publika moln levereras från serverhallar över 

hela världen och gör det lättare för en verksamhet att bredda sitt globala perspektiv och rikta 

prestanda åt övriga delar av världen vilket skulle vara väldigt svårt för en verksamhet som 

använder sig av en mer traditionell systemarkitektur (Sleit, et al., 2013). Detta är också något 

som många företag ser som en stark fördel till att använda publika moln i dagens globala 

ekonomi. 

3.8.3 Ekonomiskt 

När det kommer till ekonomiska fördelar ser många organisationer beslutet att flytta sin 

infrastruktur till molnet som en åtgärd att skära ner på kostnader. De ser det som att det är 

billigare att köra sina applikationer i molnet än att upprätthålla en egen infrastruktur 

(Rajaraman, 2014). Företag har tidigare lagt ner mycket resurser på att upprätthålla en egen 

infrastruktur och har under ett flertal tillfällen fått uppgradera den hårdvara som krävs för att 

driva företagets applikationer. Många har även använt sig utav storage area networks (SAN) 
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som de hyrt utav tredjeparts företag. Detta har setts som en stor kostnad i takt med att 

mängden data inom en verksamhet ständigt ökar. En annan aspekt är att pay-as-you-go 

modellen attraherar köpare, vilket är förståeligt då leverantörer kan erbjuda pay-per-minute 

priser (Sleit, et al., 2013). Det vill säga att applikationer kan köras med enorm prestanda och 

kunden betalar endast för de minuterna som applikationen använder kapaciteten. Kostnaden är 

även kopplad till att datacentren kan vara placerade i delar av världen där det är billigt att 

driva dem samt att underhåll av infrastrukturen blir lägre (Zissis, 2010). 

 Fördelar i detalj 3.9

Publika moln kan skapa fördelar i flera områden inom en arkitektur. För att närmare kunna se 

har den här studien identifierat områden och funktioner där publika moln kan ha en stor 

påverkan. Det är en översikt över de områden som en traditionell systemarkitektur har som 

infrastruktur och lagring, men innefattar även andra områden som till exempel internet och 

åtkomstkontroll. Ur de här fördelarna har sedan de specifika funktioner som används senare i 

forskningen identifierats. 

3.9.1 Infrastruktur 

Publika moln kan ge en verksamhet en snabbare och flexiblare möjlighet att skala upp eller 

ner prestanda och kapacitet i takt med hur verksamheten utvecklas (Zissis, 2010). Det går 

snabbt och effektivt att driftsätta VM och verksamheten betalar endast för det som används 

(Sleit, et al., 2013). Det finns även många förkonfigurerade funktioner, vilket gör att 

användaren själv inte behöver lägga mycket tid på konfiguration (Zissis, 2010). Det går också 

att integrera VM med verksamhetens egen infrastruktur och skapa hybrida moln. 

Nätverkstjänsterna tillåter även att skapa virtuella nätverk inom ett hybridmoln (Tulloch, 

2013). 

3.9.2 Mobil 

Publika moln ger möjligheten att bygga och implementera back-end lösningar för mobila 

applikationer (Tulloch, 2013). De flesta leverantörer ger tillgång till populära Source 

Development Kit (SDK) som .NET, eller NodeJS för att skapa lösningar och sedan driftsätta 

dem i molnet. De flesta leverantörerna kan även ge cross-platform stöd för utveckling av 

plattformar som till exempel Windows Phone, Android, Apple IOS, och HTML5. Notification 

Hubs låter användaren skicka ut notifikationer till användare genom att aktivera real-time 

interactive applications samtidigt som användarna kan använda de sociala mediernas 

plattformar som till exempel Google, Facebook eller Twitter för att autentisera sig. 

3.9.3 Webb 

Med support för SNI och IP-baserade SSL certifikat och globala datacenter med SLA och 

24/7 support kan publika moln leverera en säker och robust plattform för hemsidor. De flesta 

leverantörerna levererar även tjänster för att förenkla autentisering och åtkomstkontroll och 

kan förbättra säkerheten när det kommer till att skydda känslig data. Data kan lagras i SQL-

databaser, NoSQL tabeller eller BLOB lagring. De flesta leverantörer av publika moln tillåter 

användare att skapa webbplatser med valfritt språk, till exempel ASP.NET, PHP, Node.js, 

Python, eller Classic ASP. För ännu snabbare utveckling kan användarna snabbt bygga 

webbplatser med hjälp av one-click-installationer av populära Content Management System 

(CMS) som Wordpress, Umbraco, DotNetNuke, Drupal, Django, CakePHP och Express 

(Tulloch, 2013). 
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3.9.4 Integration 

Det finns flera olika sätt att integrera en verksamhets redan existerande infrastruktur och dess 

applikationer med det som körs i det publika molnet.  Det finns tjänster som kan användas för 

att kommunicera mellan verksamhetens egen infrastruktur och molnbaserade tjänster och 

applikationer via meddelanden (Tulloch, 2013). Detta för att skapa hybrida moln. 

3.9.5 Identitets- och åtkomsthantering 

Leverantörer erbjuder identitetstjänster som körs i molnet som kan ge användare möjligheten 

att hantera behörigheter till anställda, partners och kunder som behöver tillgång till något 

inom molnet. Tjänsterna kan hantera behörigheter även inom ett hybridmoln (Tulloch, 2013). 

Detta ger också möjlighet att synkronisera tjänsten med lokala tjänster för identitets- och 

åtkomsthantering. Tjänsten har också stöd för single sign-on (SSO) för användare som 

behöver tillgång till applikationer i molnet, vilket kan användas för att bidra med ett extra 

lager autentisering för att skydda extra känslig data och applikationer (Tulloch, 2013). 

3.9.6 Big Data 

Publika moln ger en möjlighet att använda Hadoop, baserat på Apache Hadoop. Det går också 

att använda ett flertal olika Command-Line Interfaces för att integrera HDInsight med 

existerande analysflöden och sedan få information och insikter från HDInsight. HDInsight 

stödjer en mängd olika språk, inklusive .NET och Java samt att .NET-utvecklaren kan 

använda LINQ och Hive för språkintegrerade frågor (Tulloch, 2013). I Purcell (2014) 

beskriver författaren möjligheter för små och medelstora företag att arbeta med Big Data och 

att publika moln kraftigt reducerar kostnaderna för de resurser som annars hade krävts. 

Tekniken i sig skapar kostnadsbesparingar i hårdvara och bearbetning samt förmågan att 

experimentera med stora mängder data. 

3.9.7 Utveckling av informationssystem och test 

Publika moln kan göra utveckling av informationssystem och testning snabbare och enklare. 

Användaren behöver inte vänta på att den nya hårdvaran och testmiljön skall sättas upp, utan 

kan helt enkelt använda VM för att sätta upp så många VM som behövs för att utföra 

utveckling och testning i molnet (Zissis, 2010). När utveckling och tester är klart, kan 

applikationen driftsättas i en produktionsmiljö som är identiskt med testmiljön. Publika moln 

erbjuder även en plattform som förbättrar prestanda, har oändlig skalbarhet och global 

räckvidd, vilket kan vara mer komplicerat att uppnå med en traditionell testmiljö (Tulloch, 

2013). 

3.9.8 Lagring, säkerhetskopiering, & återvinning 

Tjänster för lagring, säkerhetskopiering och återvinning ger möjlighet till säker och tillförlitlig 

lagring av data och information. Geo-replikering mellan olika geografiska regioner ger 

redundans för att säkerställa att data inte försvinner i händelse av till exempel en lokal 

katastrof (Zissis, 2010). Publika moln ger stöd för relations eller icke-relationsdatabaser och 

stödjer SQL-databaser upp till 150 GB i storlek (Tulloch, 2013). 
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4 Operationalisering av funktioner 
I detta kapitel operationaliseras de funktioner som identifierats från det teoretiska ramverket. 

Dessa funktioner används senare i studien som underlag för de strukturerade 

intervjufrågorna och slutligen relsulterar de i det analytiska ramverket i form av en score 

board. Syftet med funktionerna är att de ska vara specifika och mätbara, alltså att effekten av 

varje funktion skall vara mätbar. Tidigare har tre områden av funktioner identifierats: 

hastighet, skalbarhet och ekonomi. Utöver dessa har två andra områden identifierats som 

kallas för tekniska och säkerhetsfunktioner. 

 Definition av funktioner 4.1

Begreppet funktion innebär i den här studien funktioner för att genomföra en uppgift. 

Funktionen förenklad implementering, konfigurering av underhåll kan likna både ett behov 

och en fördel. Det syftar på i den här studien att det finns en väldig skillnad i hur behovet 

uppfylls. I det publika molnet kan funktioner för konfigurering bidra till att exempelvis lösa 

uppgiften med att öka prestanda för en specifik server genom att användaren endast vrider på 

ett reglage. I en traditionell arkitektur skulle behovet lösas på ett annorlunda sätt. Till exempel 

att IT-avdelningen märker att en specifik applikation behöver mer prestanda och att någon då 

beställer en ny server, som sedan behöver konfigureras och installeras. Uppgiften utförs på 

olika sätt genom olika funktioner och på så sätt uppfyller ett behov. 

 Hastighetsfunktioner 4.2

Grid Computing och virtualisering är teknologier som molnarkitekturer kan utnyttja genom att 

dölja informationen om hårdvara som CPU och minne (Sleit, et al., 2013). Med detta menas 

att det inte syns för användaren utan det enda användaren ser är VM som körs i molntjänsten 

som körs på flera olika servrar. Detta gör att en applikation kan använda CPU och minne från 

flera olika servrar, vilket ger en verksamhet möjlighet att i molnet köra applikationer som 

kräver mycket prestanda. Detta beror på att en VM kan vara flyttbar och skalbar utan att vara 

beroende av den underliggande infrastrukturen (Smith & Nair, 2005). Det gör att flera 

operativsystem kan utföra uppgifter på samma maskin samtidigt och lösgör applikationerna 

från ett specifikt operativsystem, alltså att det inte är kopplat till en specifik server med 

specifika krav på hårdvara. Virtualisering och den dynamiska migreringen av VM tillåter 

molnarkitektur att tillhandahålla den mest effektiva användningen av de för närvarande 

tillgängliga fysiska resurserna (Smith & Nair, 2005). En VM är en virtualiserad server, den 

fungerar som en virtuell server fast existerar på flera servrar samtidigt (Smith & Nair, 2005). 

Virtualisering är grunden för molnarkitektur eftersom det sömlöst tillåter applikationer att 

dynamiskt utnyttja datorresurser från flera olika servrar. Detta kan till exempel vara väldigt 

intressant för forskningsföretag både på universitet, men även andra forskargrupper där 

resurserna är knappa och underhåll av hårdvara inte är största fokus. 

4.2.1 Förenklad implementering, konfigurering och underhåll av 
infrastrukturen 

Infrastrukturen flyttar ut i molnet, det för med sig att det enda sättet att komma åt och 

konfigurera infrastrukturen är via webbläsaren (Rajaraman, 2014). De tekniska bitarna som 

underhåll elimineras helt, men det betyder inte att den tänka effekten uppnås. Vad som vill 

mätas här är till vilken grad de verktyg som leverantörerna kan erbjuda för att förenkla att 

implementering, konfigurering och underhåll av infrastrukturen uppnås. De tillgängliga 

verktygen kan skapa begränsningar i urval av SDK, programmeringsspråk, eller VM samtidigt 

som installationer via one-click-installations-tjänster snabbar upp processer för 
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implementeringar och konfigurering. För att få en djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 

3.3, 3.8 och 3.9.1. 

4.2.2 Snabb uppsättning av testmiljö 

VM kan förenkla test. Dels för att de kan installeras med ett klick samt att de kan konfigureras 

automatiskt och gör det enklare att skapa en testmiljö som speglar produktionsmiljön 

(Shrivastva, et al., 2014). Publika moln kan skapa en testmiljö med förbättrad prestanda, 

oändlig skalbarhet och global räckvidd, vilket är något som kan vara svårt att uppnå med en 

traditionell testmiljö vilket i sig kan uppnås via ett privat moln. Andra fördelar för test kan 

identifieras i förbättrade förutsättningar för implementering och konfigurationer med hjälp av 

one-click-installations-tjänster (Tulloch, 2013). För att få en djupare bakgrund till funktionen 

se avsnitt 3.8.1, och 3.9.7. 

4.2.3 Snabbare driftsättning av applikationer 

Det finns olika sätt att se på driftsättning. Det som ligger i fokus för den här studien är flödet 

från idé till implementerad applikation, vilket också kan kallas för en applikations Time to 

Market (TTM). Detta är väldigt relevant då det är många steg i utvecklingen av applikationer 

och många parter som ska involveras, till exempel planering, krav, design, test, och 

implementation. Även arkitektur och strategi påverkar TTM för en applikation. Publik 

molnarkitektur kan bistå med verktyg både för att bedriva utvecklingsarbete med en 

gemensam plattform, men också med verktyg som kan förkorta TTM. För att få en djupare 

bakgrund till funktionen se avsnitt 3.1, 3.4 och 3.8.1 

4.2.4 Färre skillnader i produktionsmiljön/testmiljön 

Källor visar att skillnaden mellan testmiljö och produktionsmiljö ofta är ett problem 

(Sotomayor, et al., 2009). Det vill säga att en applikation kan köras i en testmiljö men 

problem uppstår när applikationen sedan körs i den verkliga produktionsmiljön. Detta kan 

skapa problem när implementeringar blir svårare då nya applikationer ska ersätta behovet av 

gamla applikationer och risk finns att kostnader drar iväg om det stoppar upp den dagliga 

verksamheten, speciellt om buggar eller problem blir svårlösta. Problem sent i utvecklingen 

och vid drift är kopplat till exponentiellt högre kostnader än vad det är i planeringsfasen och 

är därför en relevant fördel att studera om risken att fel uppstår vid implementering kan 

minskas. Vad frågan fokuserar på är att med enklare konfigureringar och snabbare 

uppsättning med hjälp av VM ska det vara lättare att skapa en testmiljö som speglar den 

verkliga produktionsmiljön och därför minska fel vid implementering. För att få en djupare 

bakgrund till funktionen se avsnitt 3.2 och 3.9.7. 

 Skalbarhetsfunktioner 4.3

Startupföretag eller mindre företag kan se fördelar med att slippa ha en egen infrastruktur och 

direkt börja bygga sina nödvändiga system och applikationer direkt i molnet för att sedan 

skala upp IS-arkitekturen i takt med att verksamheten utvecklas (Sleit, et al., 2013). Här delas 

prestanda, nätvärkskapacitet och lagring upp i tre olika kategorier då olika verksamheter kan 

ha olika behov. En viss typ av verksamheter kan ha ett behov att av lagra stora mängder med 

data, andra kan ha behov av prestanda för att göra tunga beräkningar och andra kan vara ute 

efter en hög nätvärkskapacitet. 

4.3.1 Ökning av prestanda vid behov 

Med prestanda menas att publika moln kan använda Grid Computing och virtualisering, vilket 

menas att VM inte körs på en specifik server utan kan använda prestandan från flera servrar 

vid behov (Smith & Nair, 2005). Detta gör att prestanda finns tillgängligt vid behov. Detta är 
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svårare att göra i en traditionell miljö och kan ge verksamheter med mindre resurser möjlighet 

att använda mycket prestanda vid behov. För att få en djupare bakgrund till funktionen se 

avsnitt 3.8.2. 

4.3.2 Ökning av kapacitet vid behov 

Ökad kapacitet kan ses på flera olika sätt, till exempel kan ökad nätverkskapacitet vara en 

fördel för en verksamhet som endast behöver stor nätverkskapacitet vid en liten del av året 

som till exempel e-handelsföretag som behöver extra prestanda vid bland annat julhandeln. 

Andra exempel är sportevenemang som endast behöver stor kapacitet vid registrering eller 

under själva evenemanget. Publik molnarkitektur kan ge en sådan verksamhet möjlighet att 

vid behov ha tillgång till den kapacitet verksamheten behöver och sedan betala kostnaden för 

det som används istället för att ha en infrastruktur som klarar av en hög kapacitet hela året. 

För att få en djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 3.8.2. 

4.3.3 Ökning av lagring vid behov 

Lagring är något som hela tiden ökar och behovet av en skalbar lagring växer hela tiden. Med 

ökad lagring kommer också tillgänglighet på den information som lagras in i bilden. Både att 

informationen lagras på en plats kombinerat med en lösning som ger stöd för Geo-replikering 

och säker backup av data. Lagring är något som även berör arkitektur då data är något som 

blivit viktigare i en verksamhets arkitekturstrategi. Arkitekturen ställer krav på hur data ska 

lagras och för att bedriva arbete med till exempel Big Data behövs en plattform som stödjer 

det arbetet. Data kan se ut på flera olika sätt, det kan vara allt från filer, dokument, 

relationsdatabaser till SQL och NoSQL databaser. För att få en djupare bakgrund till 

funktionen se avsnitt 3.7.3 och 3.8.2. 

4.3.4 Bredda sitt globala perspektiv 

Leverantörerna av publika molntjänster har datacenter placerade globalt, vilket förbättrar 

möjligheterna för att bedriva verksamheten globalt och därmed till en kostnad som blir lägre 

än om de skulle ha ett privat moln med global närvaro. Det kan också förbättra möjligheterna 

för att bedriva utveckling globalt samt att köra applikationer och webbplatser som behöver 

åtkomst från alla världens hörn. För att få en djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 3.8.2 

och 3.7.2 

  Ekonomiska funktioner 4.4

I Hofmann och Woods (2010) artikel beskrivs ett väldigt tidigt exempel som visar på hur stora 

organisationer kan skära ner sina kostnader rejält genom att använda sig utav publika 

molnarkitektur. Stora företag som BP, Intel och IBM som idag har stora delar av sina egna 

resurser i molnet och har skördat fördelarna med volym, statistisk multiplexering och utnyttjar 

flitigt det publika molnets kapacitet. IBM påstår att de har sparat 1,5 miljarder dollar genom 

att minska sina datacenter från 115 till 5 och detta var 2010. För företag i den här storleken 

finns det stora fördelar att skörda genom att sänka kostnader för till exempel drift och 

underhåll, men också för att kunna bedriva utvecklingsarbete globalt.  

4.4.1 Lägre kostnader att driva applikationer i molnet 

Applikationer som drivs i molnet blir oberoende av infrastruktur och därmed sänks kostnaden 

för att driva applikationer i molnet, dock är det inte säkert att infrastrukturen försvinner vid 

implementationen i molnet. Det finns en risk att verksamheten ändå måste fortsätta att 

bibehålla den traditionella infrastrukturen parallellt med de applikationer som drivs i molnet, 

vilket skapar behovet att mäta den tänkta effekten mot den faktiska effekten. För att få en 

djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 3.4 och 3.8.3. 
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4.4.2 Besparingar för drift och underhåll av infrastruktur 

Besparingar för drift och underhåll är en fördel som tillsammans med tidigare frågeställning 

även skapar en risk för att verksamheten måste fortsätta att driva den traditionella 

infrastrukturen parallellt med den som drivs i molnet. Vad som skiljer denna från föregående 

funktion är vilka besparingar som kan mätas. Det kan vara ekonomiska besparingar eller att 

företaget helt enkelt tappar behovet av personal för att bibehålla drift och underhåll. För att få 

en djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 3.4 och 3.8.3. 

4.4.3 Generella besparingar på grund av pay-as-you-go modellen 

Pay-as-you-go modellen innebär att användaren endast betalar för den prestanda, kapacitet 

eller lagring som används. Detta mäts genom att identifiera hur en verksamhets skiftande 

behov av prestanda, kapacitet eller lagring kan innebära kostnadsbesparingar för en 

verksamhet som inte har extrema behov. För att få en djupare bakgrund till funktionen se 

avsnitt 3.8.3. 

4.4.4 Sänkta kostnader för krävande applikationer på grund av pay-as-you-go 
modellen 

Pay-as-you-go modellen innebär att användaren endast betalar för det som användaren 

använder. Det är ett behov identifierat från verksamheter som har vid olika tidsperioder behov 

av antingen mer prestanda, kapacitet eller lagring och att det hos vissa verksamheter behövs 

mer av detta. För att få en djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 3.4, 3.8.2 och 3.8.3. 

 Tekniska funktioner 4.5

Grid computing och virtualisering har blivit en viktig del i molnarkitekturer då de frigör de 

verkliga fördelarna med molnet (Sleit, et al., 2013). Det ger möjlighet att erbjuda kraftfulla 

tjänster med ett lågt pris, vilket gör att teknik som annars skulle vara omöjligt för mindre 

verksamheter att anskaffa nu blir möjligt (Purcell, 2014). Mycket av övriga tekniska fördelar 

som kommer fram i publik molnarkitektur är en samling av de SaaS och PaaS tjänster som 

tidigare levererats av leverantörer i form av one-click-installationer för att snabba upp 

utvecklingen av till exempel webbplatser. Exempelvis erbjuder många webbhotell one-click-

installationer av kända CMS system som Joomla, Wordpress och Drupal. Många av 

tjänsteleverantörerna för molntjänster tar detta ett steg längre och erbjuder fler tjänster, SDK, 

plattformar och färdigkonfigurerade VMs som skapas med endast ett klick (Tulloch, 2013). 

4.5.1 Snabbare utveckling med hjälp av One-click-installationer av vanliga 
SDK. 

Möjligheten till att använda de plattformar och applikationer som behövs för att driva 

verksamhetens system samt vara till stöd för utveckling och lagring av information. För att 

inte vara en begränsning finns det ett behov av att vanliga SDK finns tillgängliga och att det 

finns ett brett utbud av både programmeringsspråk, databaser och serverkonfigureringar 

(Tulloch, 2013). För att få en djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 3.7.1, 3.7.3, 3.8.1 och 

3.9.1. 

4.5.2 Säker och robust plattform för hemsidor 

En av många fördelar eller behov är möjligheten att skapa och driva sin egen webbplats på en 

egen webbserver och i detta fall i det publika molnet. Detta kan ge användaren bättre tillgång 

till sin webbplats och kan förenkla för utveckling av informationssystem (Tulloch, 2013). Det 

krävs dock att tjänsten levererar de krav som finns både för säkerhet, men också att de stödjer 

ett brett utbud av programmeringsspråk, databaser samt konfigureringsmöjligheter. Det ger 
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också möjlighet att skala upp prestanda samt att det ger en global närvaro. För att få en 

djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 3.7.1 och 3.9.3. 

4.5.3 Integrationsplattform mellan privata och publika moln 

En viktig del i arbetet med att bygga arkitektur i molnet är att det inte ska krångla till det för 

befintlig infrastruktur. Integration blir därför allt mer viktigt och möjligheten till att integrera 

ett företags privata molnarkitektur med den publika molnarkitekturen och stegvis integrera 

privata molnet med det publika molnet för att bygga ett hybridmoln. Även att det stödjer väl 

kända verktyg för integration ses som en fördel. För att få en djupare bakgrund till funktionen 

se avsnitt 3.7.2, 3.7.4 och 3.9.4. 

4.5.4 Active Directory för autentisering och åtkomstkontroll 

Kashif och Sellapan (2013) beskriver autentisering som en av de stora utmaningarna med 

molnarkitektur. Molnleverantörerna säger själva att de erbjuder bra tjänster för detta genom 

tjänster för autentisering och åtkomstkontroll som är en förlängning av liknande tjänster med 

stöd för SSO, vilket i sin tur även kan leda till en ökad säkerhet och snabbare tillgång till 

tjänster i molnet (Tulloch, 2013). Funktioner finns för autentiseringen för att skydda extra 

känslig data, vilket kan ses som en kritisk fördel för många verksamheter. För att få en 

djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 3.7.2, 3.7.4 och 3.9.5. 

4.5.5 Förbättrade möjligheter för arbete med Big Data 

I Lafuentes (2014) artikel beskrivs Big Data och att företag allt mer börjar inse potentialen i 

Big Data och hur det kan hjälpa deras organisationer i form av marknadsföring och 

kundservice, men det finns en fin linje mellan användning, hantering av data och kundernas 

integritet. I artikeln skriver författaren om att Big Data ofta innehåller enorma mängder 

personligt identifierbarinformation (PII) och därför är användarnas integritet ett stort 

bekymmer. Detta i kombination med att ISO tagit fram en standard för leverantörer av 

molntjänster för att skydda individers PII, vilket i sin tur ställer krav på SLAer (ISO/IEC, 

2014). Samtidigt som det finns stora krav på säkerhet sätter det också krav på de verktyg som 

finns att tillgå för åtkomstkontroll och övervakning av data. Publika moln är också bra för Big 

Data då det blir en expanderbar plattform för lagring av information. För att få en djupare 

bakgrund till funktionen se avsnitt 3.4, 3.7.3 och 3.9.6. 

4.5.6 Förbättrade möjligheter för global rapportering 

Information som samlas på samma ställe kan senare användas för daglig rapportering i flera 

av verksamhetsområdena. Om data samlas på samma ställe och enkelt kan nås globalt kan 

både arbete och rapportering med hjälp av rapporteringsverktyg som med hjälp av frågespråk 

användas för rapportering av daglig verksamhet globalt. Globala företag kan sedan skapa 

rapporter som kan användas globalt. För att få en djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 

3.7.3 och 3.8.2. 

 Säkerhetsfunktioner 4.6

Säkerhet är en av de största barriärerna för verksamheter som funderar på att gå över till en 

molnarkitektur. Anledningarna till det är bland annat att verksamheter har svårt för att lämna 

över känslig data, som till exempel affärsstrategier och kundinformation, till någon annan. 

Frågorna de har gäller säker och tillförlitlig lagring av data och information. Publika moln 

anses också vara den minst säkra utav de olika typerna av molnarkitektur, där privata moln 

nämns som den säkraste (Géczy, et al., 2013). Andra aspekter som har med säkerhet att göra 

är SLAer eftersom det i dagsläget inte finns några kvalitativa och väl utarbetade sådana. Det 

är inte bara kunder som har svårigheter med säkerhet när det kommer till molnbaserad 
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arkitektur utan även molnleverantörerna har sina egna svårigheter. Den största av dem är att 

hålla koll på de lagar, regler och standarder som finns. 

4.6.1 Säker och tillförlitlig lagring av data och information 

I Ren, et al. (2012) presenteras olika hinder som publika moln har att möta. Verksamheter 

lagrar information som e-postadresser, personliga patientjournaler, fotoalbum, 

skattehandlingar, finansiella transaktioner och så vidare, vilket i sin tur sätter höga krav på hur 

data skall hanteras. Ett sätt enligt forskarna skulle kunna vara att kryptera informationen innan 

den delas ut till en tredjepartsleverantör, men det skulle vara opraktiskt att dekryptera data när 

den sedan skall användas lokalt. Forskarna väljer istället att lägga fokus på förbättrade tjänster 

som de kallar accesskontroll, Trustworthy Service Metering, Multitenancy Security and 

Privacy och Security Overhead. Enligt Microsoft (2015) förlitar sig 57 % av Fortune 500-

företagen sig på deras tjänst Azure när det kommer till tillförlitlig lagring av data och 

information i det publika molnet. Ändå påstår författarna att mycket arbete återstår för att 

bygga en säker och tillförlitlig lagring i de publika molnen. För att få en djupare bakgrund till 

funktionen se avsnitt 3.4, 3.9.5 och 3.9.8. 

4.6.2 Kvalitativa och väl utarbetade SLA 

I Basets (2012) artikel bryts SLA från flera publika molnleverantörer ner i flera komponenter 

och jämförs sedan med varandra i form av Service Guarantee, Service Guarantee Time 

Period, Service Guarantee Granularity, Service Guarantee Exclusions, Service Credit och 

Service Violation Measurement and Reporting där de sedan identifierar ett flertal brister. 

Bland annat identifierades att om en avtalsöverträdelse av tjänstens tillgänglighet sker får 

kunden 10 % rabatt, vilket i många fall inte motsvarar de kostnader överträdelsen har för 

verksamheten. För att få en djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 3.4. 

4.6.3 Lagar, regler och standarder för molnleverantörer 

Det finns många lagar och regler gällande säkerhet av data, bland annat Sarbanes-Oxley, 

Health and Human Services Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 

och ISO 27018. Många leverantörer anser att det är nästintill omöjligt att kunna leva upp till 

de krav som ställs i dessa lagar, regler och standarder (Hofmann & Woods, 2010). ISO 27018 

är en relativt ny standard som ställer hårda krav på leverantörerna vid bland annat hanteringen 

av personlig data (ISO/IEC, 2014). Därför dyker det upp en svårighet för molnleverantörer att 

hålla sig uppdaterade på alla dessa lagar, regler och standarder, samtidigt som de ständigt 

uppdateras för att gälla nya teknologier och innovationer som dyker upp på marknaden. För 

att få en djupare bakgrund till funktionen se avsnitt 3.4. 
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5 Empiri 
I detta kapitel beskrivas den empiri som har samlats in från praktiken genom intervjuer. Först 

beskrivs respondenternas verksamhet för att skapa förståelse för vilka typer av verksamheter 

som har intervjuats. Efter det presenteras en sammanfattning av svaren på frågorna gällande 

fördelar och nackdelar med publik molnarkitektur igenom. Till sist presenteras svaren från de 

strukturerade frågorna. 

 

 Pilotintervju Microsoft 5.1

Microsoft är det företag som levererar Windows Azure, vilket är en av de största 

leverantörerna för publika moln. Den som har intervjuats är lösningsspecialist med inriktning 

på Microsoft Azure. Syftet med intervjun var både att samla empiri och att säkerställa att 

intervjufrågorna håller en god kvalité. Respondentens svar från de strukturerade frågorna har 

inte använts i resultatet då syftet med pilotintervjun endast var att samla in information om 

tjänsten. Respondenten har arbetat med Windows Azure sedan det lanserades 2008-2009. 

Respondenten har framförallt arbetat med svenska produktbolag för att hjälpa dem att skapa 

en plattform både för test, utveckling och produktion. Respondenten har även varit 

affärsområdeschef och haft det yttersta ansvaret för Windows Azure i Sverige.  

5.1.1 Fördelar 

Som första fördel med att använda publika moln nämner respondenten skalbarheten och 

nämner ett handfast exempel med att användaren har möjlighet att gå från en till tre servrar 

väldigt enkelt, men också möjligheten att gå tillbaka till en server lika snabbt. Som andra 

exempel nämner respondenten elasticitet. Det vill säga möjligheten att på i stort sett 

minutnivå, ibland sekundnivå, kunna gå ifrån en webbserver till två webbservrar och sedan 

tillbaks till en beroende på vilket behov som finns. Respondenten nämner ett exempel med det 

svenska företaget Volvo som kör sina hemsidor för marknadsföring i det publika molnet. När 

de kör en tv-reklam eller tävling vet de inte alltid hur mycket besökare de kommer att få och 

inte heller när. För några år sedan var du tvungen att göra stora investeringar för att för att 

säkerställa att infrastrukturen tål den trafik som kan komma. Publika moln eliminerar det 

problemet då elasticiteten i tjänsten gör att den kapacitet som behövs finns tillgänglig när 

antal användare ökar i antal. Som tredje fördel nämner respondenten pay-as-you-go modellen, 

betala bara för det du använder och hänvisar till möjligheterna för utveckling med att enkelt 

kunna sätta upp en testmiljö för acceptanstester som endast betalas för den tid som de används 

utan någon initial investering. 

 

5.1.2 Nackdelar 

Som nackdel nämner respondenten att så fort du nyttjar en tjänst utanför ditt egna nätverk blir 

nätvärkskopplingen eller internetuppkopplingen en central funktion i leveransen. Det blir helt 

enkelt en risk, till exempel om någon gräver av en internetkabel kan du inte nyttja tjänsten. 

Samtidigt kan det handla om en publik webbplats där det helt plötsligt blir en fördel, då kan 

kunderna fortfarande nå plattformen då webbplatsen inte driftas inom det egna nätverket. En 

annan nackdel som respondenten nämner är legala krav. Både EU och svenska myndigheter 

arbetar febrilt kring att realisera och uppdatera sina lagar och förordningar kring vad som 

händer om till exempel en butik eller frisörsalong vill köra sitt kassasystem i det publika 

molnet. Respondenten nämner att med en viss anmälan till skattemyndigheten så får 

verksamheten godkänt att göra det, men det finns ju en risk att om de inte tänker på det och 

inte läser på lite innan kan de straffas med böter från skattemyndigheten för att ingen har 
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anmält att kassasystemet körs i det publika molnet. Respondenten nämner även att många 

anser att säkerheten kan äventyras med att utnyttja publika moln, men vänder på det och säger 

att för de flesta blir allting mycket säkrare. För att förtydliga nämner respondenten att om 

användaren konfigurerar en server fel, där ett ekonomisystem eller en CRM applikation körs, 

så ligger internet utanför helt öppet för någon att attackera servern. Om användaren istället 

konfigurerar den fel på sitt interna nätverk exponeras den aldrig utanför det egna nätverket 

och löper då inte samma risk. Respondenten menar att detta är ett handhavande fel, det vill 

säga att det inte är ett fel på tjänstens säkerhet utan det är för att någon har gjort fel när 

servern konfigurerats.  

5.1.3 Övrigt 

Respondenten nämner i övrigt möjligheten att integrera privata och publika moln i ett 

hybridmoln. Genom att använda en virtuell plattform som beskrivs i avsnitt 3.7.3 kan 

användaren installera applikationer på en server i den lokala IT-miljön. Det vill säga att 

användaren har en server med en virtuell plattform. Användarna kan även använda tjänster 

som tillåter användarna att skapa en portal som ser identisk ut med plattformen för det publika 

molnet i sin lokala miljö. Detta gör att de får en miljö i det publika molnet som ser och 

fungerar exakt likadant som det gör i det publika molnet, vilket i sin tur kan förenkla arbetet 

med att gå över till en publik molnarkitektur och förenkla implementation, konfigurering och 

underhåll av infrastrukturen. Dock har de flesta kunderna enligt respondenten inte gjort detta i 

sin lokala infrastruktur. Respondenten menar att om sådana här ändringar görs kan fokus 

läggas på affärer, och mindre på hantering av infrastrukturen. 

 

Respondenten nämner att publik molnarkitektur kan vara väldigt bra för globala företag och 

att ett flertal svenska företag använder tjänsten för just detta ändamål. Kunden kan ha ett 

lokalt datacenter i Sverige medan deras regionkontor finns i Asien. Företag kan då nyttja 

publika molnet för att kunna integrera och driva hårdvara, applikationer och så vidare i 

serverhallar i Asien för att få bra svarstider där, men samtidigt styra det från Sverige.  

 

 GPP Perimeter Protection AB 5.2

GPP Perimeter Protection AB en av Sveriges och Europas ledande leverantörer av fysiskt 

områdesskydd med integrerade säkerhetslösningar med ansvar för rådgivning, design, 

projektering, leverans, installation, projektledning, service och underhåll. Koncernen omsätter 

cirka 600 miljoner och har ungefär 400 anställda. Respondenten som intervjuades är IT-

strateg/IT-chef/CIO och har det högsta IT-ansvaret på koncernnivå. Respondenten har varit 

involverad i arbetet med publika moln på flera olika plan och varit den som har lett arbetet 

med att utveckla arkitekturen. Den publika molnarkitekturen förvaltas idag av respondenten 

utan någon extern part. Respondenten har varit involverad i alla aspekter av anskaffningen 

och det började med en utvärdering av IS-arkitekturen utifrån ett verksamhetsperspektiv för 

att se vad det fanns för synergier med att flytta hela infrastrukturen till det publika molnet. 

Drivkraften med att bygga ut IS-arkitekturen i molnet var att reducera kostnader, men även att 

snabbare kunna bygga upp infrastruktur för utveckling av informationssystem. Även 

möjligheten till att skala beroende på de krav som ställs på prestanda och kapacitet nämndes 

som motiv till implementerandet. 

5.2.1 Fördelar 

Respondenten beskriver att de största fördelarna med att använda sig utav en tjänst för publik 

molnarkitektur är att kostnaden kopplas till en pay-as-you-go modell. Det vill säga att kunden 

endast betalar för det de använder. Kunden handlar så mycket de behöver när de behöver det. 

http://www.perimeterprotection.net/SE/Pages/default.aspx
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Respondenten anser att detta är väldigt kostnadsreducerande och ser mycket positivt på att det 

inte krävs någon investering i hårdvara eller infrastruktur utan istället köper det som behövs 

när det behövs. 

 

Det andra som respondenten beskriver som en fördel med publik molnarkitektur är att det 

skapar bättre förutsättningar för resursplanering och kapacitetsplanering. Detta på grund av att 

verksamheten inte behöver investera i någon infrastruktur. Detta leder till att verksamheten 

inte behöver göra någon analys för framtida behov och behöver därför inte genomföra någon 

resursplanering eller kapacitetsplanering. 

 

Det tredje som respondenten nämner som fördel är möjligheten till att snabbt driftsätta 

applikationer. Med detta menar respondenten att utvecklare kan få den infrastruktur de 

behöver väldigt snabbt, men också under en begränsad tid. Alltså att om en infrastruktur 

endast behövs en vecka är kostnaden bara för den veckan samtidigt som det inte ligger någon 

investering i det.  

5.2.2 Nackdelar  

Som en av nackdelarna nämner respondenten möjligheten till tillgång av konsol. 

Respondenten nämner att de inte har tillgång till en konsol där de kan se eventuella 

felmeddelanden som kommer upp på servrarna. Detta nämner respondenten att leverantören 

har som tanke att kunna tillhandahålla i form av skärmdumpar, men detta är något som 

respondenten anser inte lever upp till deras krav. 

 

Den andra av nackdelarna som respondenten nämner är att leverantören kan vara dålig på att 

informera om när problem uppstår och meddelar oftast kunden endast om det är något väldigt 

omfattande som inträffar. Respondenten anser att de förlitar sig på ett otroligt stort företag och 

händer det något i deras miljö finns det inte mycket de kan göra som kund. Till exempel att 

om ett rack går sönder kan det vara så att endast en del av kunderna blir drabbade. 

Respondenten använder sig då av andra kanaler för att bli meddelad om vad som händer som 

sociala medier som till exempel Twitter. Respondenten anser att detta leder till att de som 

kund kan känna sig blinda. 

 

Den tredje nackdelen som respondenten väljer att ta upp är möjligheten till support. 

Respondenten antyder att det borde gå att höja nivån på tjänsternas servicenivåer för en rimlig 

kostnad. Verksamheter som endast har ett 10-tal virtuella servrar i det publika molnet borde 

leverantören kunna arbeta lite på för att kunna förbättra servicenivån. Vid stora problem 

drunknar leverantören i ärenden och då är det svårt att få hjälp med både status och hur det 

skulle kunna lösas. 

5.2.3 Scoreboard 

I tabell 6 nedan redovisas hur respondenten svarat på de strukturerade frågorna gällande de 

funktioner som identifierats i tidigare forskning. Utifrån detta kan man utläsa att respondenten 

är väldigt nöjd med tjänstens uppfyllnadsgrad på de flesta funktioner inom kategorierna 

hastighet, skalbarhet och ekonomiska funktioner där de uppfylls över förväntan. Resterande 

funktioner anses uppfyllas till förväntan samt en funktion som respondenten anser inte 

uppfylls alls eller till liten grad. Effektmässigt anser respondenten att majoriteten av 

funktionerna har förväntad effekt och endast två funktioner har hög effekt. Värt att notera är 

att respondenten anser att en hel del funktioner har låg eller ingen effekt alls, många av dem 

kopplade till ekonomiska funktioner. Detta trots att respondenten nämnt betalningsmodellen 
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som en fördel. Respondenten valde att inte svara på frågor gällande arbete med Big Data och 

global rapportering eftersom verksamheten inte arbetar med detta. 

 
Tabell 6 Scoreboard för GPP Perimeter Protection AB 

ID Funktion Uppfyllnadsgrad Effekt  
 Hastighetsfunktioner HÖG MED LÅG HÖG MED LÅG Övrigt 

1 Förenklad implementering, konfigurering och 
underhåll av infrastrukturen 

X    X   

2 Snabb uppsättning av testmiljö X    X   

3 Snabbare driftsättning av applikationer  X  X    

 Skalbarhetsfunktioner 
4 Ökning av prestanda vid behov X    X   

5 Ökning av kapacitet vid behov X     X  

6 Ökning av lagring vid behov X    X   

7 Bredda sitt globala perspektiv  X   X   

 Ekonomiska funktioner 
8 Lägre kostnader att driva applikationer i molnet X   X    

9 Besparingar för drift och underhåll av 
infrastruktur 

X     X  

10 Generella besparingar på grund av pay-for-
what-you-use modellen 

X     X  

11 Sänkta kostnader för krävande applikationer på 
grund av pay-for-what-you-use modellen 

  X   X  

 Tekniska Funktioner 
12 Snabbare utveckling med hjälp av One-click 

installationer av vanliga SDK. 
 X    X  

13 Säker och robust plattform för hemsidor X    X   

14 Integrationsplattform mellan privata och 
publika moln 

 X   X   

15 Active Directory för autentisering och 
åtkomstkontroll 

 X   X   

16 Förbättrade möjligheter för arbete med Big 
Data 

      Ej använt 

17 Förbättrade möjligheter för global rapportering       Ej använt 

 Säkerhetsfunktioner 
18 Säker och tillförlitlig lagring av data och 

information 
 X   X   

19 Kvalitativa och väl utarbetade SLA  X    X  

20 Lagar, regler och standarder för 
molnleverantörer 

X    X   

 Navet AB 5.3

Navet AB är ett specialiserat affärskonsultbolag som arbetar med att utveckla unika IT-

lösningar inom tre verksamhetsgrenar Corporate Finance, Affärsutveckling, och 

Affärssystem. Navet AB har arbetet med olika verksamheter inom bygg- och fastighet, 

livsmedel, logistik, infrastruktur och tjänster. Verksamheten har 31 anställda och omsätter ca 

50 miljoner. Respondenten som har intervjuats är konsult på företaget och arbetar med flera 

olika kunder som använder sig utav publika moln. Respondenten har i samband med publika 

moln arbetat både som tekniker och utvecklare. Respondenten har i flera olika projekt varit 

involverad i arbetet med publika moln och är den på Navet som arbetat mest med publika 

molntjänster. Respondenten har arbetat både med att driftsätta olika system, bland annat 

affärssystem som Microsoft Dynamics Navision, men också med att sätta upp servrar och 

nätverk så att användarna kan kommunicera med servrarna. Respondenten har även berört 

delar som åtkomstkontroll och utveckling gentemot system som till exempel Office 365 som 

bygger på en publik molnplattform. 
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5.3.1 Fördelar 

Respondenten nämner som första fördel med att använda en lösning för publik molnarkitektur 

är att det inte är kopplat till någon investeringskostnad utan bygger på en pay-as-you-go 

modell, vilket leder till kostnadsbesparingar på grund av att användaren endast betalar för det 

den använder. 

 

Den andra fördelen som respondenten nämner att möjligheten att snabbt kunna skapa 

utvecklingsmiljöer genom att starta upp servrar och utvecklingsmiljöer både för utveckling av 

informationssystem och test på bara några minuter. 

 

Den tredje fördelen som respondenten nämner är att publika moln från de flesta leverantörer 

bygger på standarder som många känner till. Alltså att det är en miljö som många utvecklare 

och tekniker känner sig bekväma att arbeta i. 

5.3.2 Nackdelar 

Som nackdel med att använda sig av en lösning för publik molnarkitektur nämner 

respondenten att det finns en möjlighet att bli väldigt låst. En utvecklare vill ha möjligheter att 

ställa in inställningar som att till exempel öppna portar för att kommunicera med olika 

programvaror. Detta kan ibland vara låst hos en leverantör, men kan vara helt öppet om 

utvecklingen sker hos en annan. 

 

5.3.3 Scoreboard 

Enligt respondentens svar på de strukturerade frågorna (se tabell 7) kan det utläsas att det är 

inom kategorierna hastighet och teknik som tjänsten till hög grad uppfyller verksamhetens 

behov. Inom just teknik nämner respondenten att integration mellan privata och publika moln 

är något som leverantören är väldigt bra på. Även säkerhetsfunktioner anses uppfyllas till hög 

grad och då speciellt SLAer som fått både hög uppfyllnadsgrad och hög effekt, vilket 

motsäger det som identifierats i tidigare forskning. Respondentens argument för svaren är att 

tjänsten är driftsäker, säker mot hackare samt att den legala säkerheten är hög. När det 

kommer till effekt anser respondenten att många av funktionerna har förväntad effekt på 

verksamheten. För ökad prestanda vid behov nämner respondenten att det finns andra 

leverantörer som är bättre på det. Respondenten nämner även att det finns tekniska 

begränsningar som gör att effekten utav ökad lagring vid behov inte blir speciellt hög. Ett 

exempel som gavs utav respondenten var att funktionen gällande globalt perspektiv har haft 

väldigt hög effekt för en kund. Överlag är respondenten positiv till tjänsten, men anser att det 

finns förbättringsområden. 

 
Tabell 7 Scoreboard för Navet AB 

ID Funktion Uppfyllnadsgrad Effekt  
 Hastighetsfunktioner HÖG MED LÅG HÖG MED LÅG Övrigt 

1 Förenklad implementering, konfigurering och 
underhåll av infrastrukturen 

X    X   

2 Snabb uppsättning av testmiljö X   X    

3 Snabbare driftsättning av applikationer X     X  

 Skalbarhetsfunktioner 
4 Ökning av prestanda vid behov X    X   

5 Ökning av kapacitet vid behov  X  X    

6 Ökning av lagring vid behov  X    X  

7 Bredda sitt globala perspektiv X   X    
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 Ekonomiska funktioner 
8 Lägre kostnader att driva applikationer i molnet  X   X   

9 Besparingar för drift och underhåll av 
infrastruktur 

 X    X  

10 Generella besparingar på grund av pay-for-
what-you-use modellen 

  X   X  

11 Sänkta kostnader för krävande applikationer på 
grund av pay-for-what-you-use modellen 

  X   X  

 Tekniska funktioner 
12 Snabbare utveckling med hjälp av One-click 

installationer av vanliga SDK. 
 X   X   

13 Säker och robust plattform för hemsidor X     X  

14 Integrationsplattform mellan privata och 
publika moln 

X   X    

15 Active Directory för autentisering och 
åtkomstkontroll 

X    X   

16 Förbättrade möjligheter för arbete med Big 
Data 

  X   X  

17 Förbättrade möjligheter för global rapportering   X  X   

 Säkerhetsfunktioner 
18 Säker och tillförlitlig lagring av data och 

information 
X     X  

19 Kvalitativa och väl utarbetade SLA X   X    

20 Lagar, regler och standarder för 
molnleverantörer 

 X  X    

 

 Academic Work 5.4

Academic Work arbetar med personaluthyrning och rekrytering av studenter och akademiker i 

början av sina karriärer. Respondenten som intervjuats har dock tidigare arbetat på Capgemini 

som är ett av världens största konsultbolag inom management och IT med över 100 000 

anställda världen över. Det var där som respondenten hade mest kontakt med publika moln. 

Respondenten arbetar som Affärsutvecklare inom IT och arbetar mycket med interna projekt. 

Respondenten har i sin roll varit ansvarig för avtal för publika moln på nationell nivå och varit 

involverad i uppstarten av ett flertal projekt där publika moln använts. Respondenten har varit 

delaktig i arbetet och agerat som stöd åt projektledare när det kommer till att identifiera behov 

och hjälpa användare att komma på banan med hur de kan använda molnet på bästa sätt. 

5.4.1 Fördelar 

Respondenten nämner som första fördel med att använda en lösning för publik molnarkitektur 

är prisbilden då den bygger på en pay-as-you-go modell. Detta innebär att användaren endast 

betalar för det den använder alltså att de inte betalar en klumpsumma i slutet utan de betalar 

för de timmar som de har använt något av tjänsten. Respondenten anser att detta är väldigt 

konkurrenskraftigt jämfört med en traditionell IT-miljö där verksamheten behöver inhandla 

fysisk hårdvara, personal för att underhålla infrastrukturen samt köpa licenser. Att lösa alla 

dessa problem kan kosta en verksamhet väldigt mycket pengar. Detta leder till att pay-as-you-

go modellen löser dessa problem väldigt smidigt då du kan beställa den processorkraft, 

hårdvara, servrar och VM som behövs billigare på grund av att verksamheten endast behöver 

betala för den tid det används. 

 

Respondenten nämner som andra fördel att det är väldigt viktigt för IT-uppdrag att kunna få 

upp miljöer olika fort och menar då att det publika molnet är bra för detta. Publika moln kan 

bidra med att sätta upp testmiljöer ganska omgående och det sparar tid, det går fort, det kostar 

mindre och teamen kommer igång fortare, vilket i sin tur leder till att uppdragen får kortare 

leveranstid. 
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Den tredje fördelen med att använda sig utav det publika molnet säger respondenten är 

möjligheten till att skala upp och ner sina applikationer på ett bra sätt. Respondenten antyder 

till möjligheten att enklare kunna skapa applikationer och sälja vidare till fler kunder på ett 

enklare sätt utan att behöva bry sig om att hantera infrastrukturen. På så sätt kan 

verksamheten fokusera på sin huvudsakliga verksamhet och låta en tredje part sköta det som 

finns runtomkring. 

5.4.2 Nackdelar 

Som nackdel med att använda sig av en lösning för publik molnarkitektur nämner 

respondenten att tjänsterna ännu inte är helt anpassade till hur data skall hanteras. 

Respondenten nämner att datacentren ligger i andra länder, vilket skapar problem för 

verksamheter som har regleringar mot att data skall bevaras inom landets gränser.  

 

En annan nackdel är att de som kund inte vet hur säkra dessa datacenter är och hur säkerheten 

egentligen fungerar. Samtidigt nämner respondenten att dessa leverantörer investerar 

jättestora belopp för att skapa en säker miljö och att ens eget privata datacenter inte skulle 

kunna vara ens i närheten av lika säkert som den miljö de större leverantörerna kan 

tillhandahålla. 

5.4.3 Scoreboard 

Respondentens svar på de strukturerade frågorna går att se i tabell 8. Respondenten är väldigt 

positiv gällande uppfyllnadsgrad för funktionerna inom kategorierna hastighet, skalbarhet och 

ekonomi där en överväldigande majoritet har fått hög uppfyllnadsgrad. Resterande funktioner 

har alla fått medel uppfyllnadsgrad, vilket innebär att de uppfylls till respondentens förväntan. 

Resultatet ser även snarlikt ut på effektsidan där majoriteten av funktionerna inom hastighet, 

skalbarhet och ekonomi har fått hög effekt av respondenten. Värt att notera är att ingen 

funktion varken uppfyllnadsmässigt eller effektmässigt har fått ett lågt värde, vilket tyder på 

att respondenten är väldigt nöjd med tjänsten och dess funktioner. Respondenten valde dock 

att inte svara på några utav frågorna av olika anledningar. Till exempel har respondenten inte 

arbetat med Big Data och global rapportering.  
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Tabell 8 Scoreboard för Academic Work 

ID Funktion Uppfyllnadsgrad Effekt  
 Hastighetsfunktioner HÖG MED LÅG HÖG MED LÅG Övrigt 

1 Förenklad implementering, konfigurering och 
underhåll av infrastrukturen 

X   X    

2 Snabb uppsättning av testmiljö X   X    

3 Snabbare driftsättning av applikationer X   X    

 Skalbarhetsfunktioner 

4 Ökning av prestanda vid behov X   X    

5 Ökning av kapacitet vid behov  X  X    

6 Ökning av lagring vid behov X   X    

7 Bredda sitt globala perspektiv X    X   

 Ekonomiska funktioner 

8 Lägre kostnader att driva applikationer i molnet X   X    

9 Besparingar för drift och underhåll av 
infrastruktur 

X   X    

10 Generella besparingar på grund av pay-for-
what-you-use modellen 

X      Pass på effekt 

11 Sänkta kostnader för krävande applikationer på 
grund av pay-for-what-you-use modellen 

 X     Pass på effekt 

 Tekniska funktioner 
12 Snabbare utveckling med hjälp av One-click 

installationer av vanliga SDK. 
 X   X   

13 Säker och robust plattform för hemsidor X   X    

14 Integrationsplattform mellan privata och 
publika moln 

 X   X   

15 Active Directory för autentisering och 
åtkomstkontroll 

 X   X   

16 Förbättrade möjligheter för arbete med Big 
Data 

      Pass 

17 Förbättrade möjligheter för global rapportering       Pass 

 Säkerhetsfunktioner 
18 Säker och tillförlitlig lagring av data och 

information 
 X     Pass på effekt 

19 Kvalitativa och väl utarbetade SLA  X   X   

20 Lagar, regler och standarder för 
molnleverantörer 

 X   X   

 

 ComAround 5.5

ComAround utvecklar tjänster för webbaserad självbetjäning. ComAround har i tjugo år 

utvecklat tjänster som hjälper användare med en dator, surfplatta eller smartphone att lösa 

sina tekniska problem online. Verksamheten har 27 anställda och omsätter ca 30 miljoner. 

Respondenten som intervjuats har varit Teknisk Projektledare men internt agerar 

respondenten som tillfördelad IT-ansvarig och har varit involverad i kravinsamling, 

framtagning av miljöer, samt administrering av användare i det publika molnet. Respondenten 

har i största del arbetat med att ta fram utvecklingsmiljöer för test.  

5.5.1 Fördelar 

Respondenten nämner som första fördel med att använda en lösning för publik molnarkitektur 

är att tjänsten ger en möjlighet att skapa en skalbar miljö. De tjänster som publika 

molnleverantörer levererar ger användaren möjlighet att efter behov klara av att möta 

belastningar av både prestanda och kapacitet. 
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En annan fördel är att användaren endast betalar för det som den använder. Alltså efter en 

pay-as-you-go modell. 

 

Den tredje fördelen som användaren nämner är att det skapar möjligheter att mycket snabbare 

komma igång med att sätta upp till exempel en testmiljö för test. 

5.5.2 Nackdelar 

En nackdel som respondenten nämner med att använda sig av publika moln är att användarna 

inte blir lika fria. Det som leverantören säger är det som gäller och användaren har svårt att 

påverka något, det vill säga att om leverantören bestämmer sig för att göra service på en 

maskin går det inte som användare att påverka det utan de kan endast anpassa sig efter det. 

 

En annan nackdel som respondenten nämner är att de som använder en tjänst för publika moln 

blir också låst till den leverantör som levererar tjänsten, alltså kan det vara problematiskt att 

kombinera tjänster från flera olika leverantörer. 

5.5.3 Scoreboard 

Resultatet från de strukturerade frågorna har sammanställts i tabell 9 nedan. Även denna 

respondent är väldigt positiv till tjänsten och dess funktioner då inga funktioner fått låg 

varken på uppfyllnadsgrad eller effekt. Återigen är det hastighet och skalbarhet som uppfylls 

över förväntan, medan de tekniska funktionernas effekt har varit över förväntan. Säkerhet 

anses också uppfyllas till hög grad och har hög effekt på respondentens verksamhet. 

Respondenten valde att inte svara på frågorna gällande ökad lagring av behov då 

verksamheten inte använde den delen av tjänsten. Verksamheten arbetar inte heller med Big 

Data så respondenten kunde inte bedöma uppfyllnadsgrad eller effekt på arbetet med detta. 

Active Directory var en del av tjänsten som respondenten inte hade arbetat med och kunde 

därför inte svara på frågan gällande funktionen.  
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Tabell 9 Scoreboard for ComAround 

ID Funktion Uppfyllnadsgrad Effekt  
 Hastighetsfunktioner HÖG MED LÅG HÖG MED LÅG Övrigt 

1 Förenklad implementering, konfigurering och 
underhåll av infrastrukturen 

X   X    

2 Snabb uppsättning av testmiljö X   X    

3 Snabbare driftsättning av applikationer  X   X   

 Skalbarhetsfunktioner 
4 Ökning av prestanda vid behov X    X   

5 Ökning av kapacitet vid behov X    X   

6 Ökning av lagring vid behov       Pass 

7 Bredda sitt globala perspektiv X    X   

 Ekonomiska funktioner 
8 Lägre kostnader att driva applikationer i molnet  X  X    

9 Besparingar för drift och underhåll av 
infrastruktur 

 X   X   

10 Generella besparingar på grund av pay-for-
what-you-use modellen 

 X   X   

11 Sänkta kostnader för krävande applikationer på 
grund av pay-for-what-you-use modellen 

 X   X   

 Tekniska funktioner 
12 Snabbare utveckling med hjälp av One-click 

installationer av vanliga SDK. 
 X  X    

13 Säker och robust plattform för hemsidor X   X    

14 Integrationsplattform mellan privata och 
publika moln 

X   X    

15 Active Directory för autentisering och 
åtkomstkontroll 

      Pass 

16 Förbättrade möjligheter för arbete med Big 
Data 

      Pass 

17 Förbättrade möjligheter för global rapportering  X   X   

 Säkerhetsfunktioner 
18 Säker och tillförlitlig lagring av data och 

information 
X   X    

19 Kvalitativa och väl utarbetade SLA  X   X   

20 Lagar, regler och standarder för 
molnleverantörer 

X   X    

 

 Stretch 5.6

Stretch är ett konsultföretag inom IT och verksamhetsutveckling. Stretch grundades 2002. 

Koncernen agerar på den skandinaviska marknaden med bolag i Stockholm, Malmö, 

Göteborg, Karlstad, Köpenhamn och Oslo. Verksamheten har 170 anställda och omsätter 

cirka 240 miljoner. Respondenten som intervjuats har en roll som seniorkonsult och arbetar 

med mjukvaruarkitektur och har tidigare arbetat mycket med webblösningar och framförallt 

intranätslösningar åt företaget SAP. Idag har respondenten en mer bred IT-kompetens även 

om rötterna finns i webbutveckling. Respondenten har tidigare arbetat med flera olika 

verksamheter för att realisera deras idéer och arbetat med att utveckla deras IT-stöd. 

5.6.1 Fördelar 

Respondenten nämner som första fördel med att använda en lösning för publik molnarkitektur 

priset. Respondenten hänvisar till en jämförelse med vad en IT-park kostade 10 år tillbaka i 

tiden. Kostnaden då var obeskrivligt stor och om vi kollar på kostnaden idag är den bara två-

tre procent jämfört med kostnaderna för 10 år sedan. 

 



 

- 47 - 

Den andra fördelen som respondenten nämner är skalbarhet och upptid och menar på att en 

lösning för publik molnarkitektur kan ge möjligheter till dynamisk uppskalning så att de inte 

har någon begränsning på hur mycket prestanda som finns till förfogande, utan att de kan 

välja att skala upp prestandan när det väl behövs. Respondenten nämner även att detta är 

något som leverantörerna för publik molnarkitektur bara blir bättre och bättre på. Det blir 

även billigare att skala upp applikationen då verksamheten endast betalar när det behövs. 

Respondenten nämner även att tjänsten kan bidra med garanterade upptider som annars kan 

vara svåra att få med en traditionell lösning. 

 

Respondenten nämner också en annan fördel med publika moln är att de innehåller mycket 

funktionalitet som är färdig att använda, vilket leder till att det blir enklare att använda 

prototyputveckling i en helt annan utsträckning än vad som tidigare var möjligt. Detta hänger 

sedan ihop väl med kända projektmetodiker och ramverk som Kanban och Scrum, men även 

andra agila utvecklingsmetodiker. 

5.6.2 Nackdelar 

En nackdel som respondenten nämner med att använda sig av en lösning för publik 

molnarkitektur är informationssäkerhetsfrågan. Respondenten nämner att det inte alltid är 

säkert att lägga information hos någon annan när du inte vet vart informationen kommer att 

lagras och hur den kommer att hanteras. Respondenten nämner att det inte är säkert om de har 

den transparensen hos leverantören som de måste ha för att uppfylla lagstiftning kring, till 

exempel, Personuppgiftslagen (PUL). 

 

En annan nackdel är relaterad till IT-säkerhetsfrågan. Respondenten menar att användare inte 

har kontroll över hur intrångssäkert deras system är. Det är inte säkert att de som användare 

har kontroll över brandväggar och de har inte heller kontroll över personalen som arbetar på 

datacentret. De har endast garantier från den leverantören som levererar tjänsten att detta 

fungerar på ett bra sätt. 

 

Den tredje nackdelen som respondenten nämner som kanske inte behöver gå som nackdel är 

den administrativa svårigheten som finns i pay-as-you-go modellen. Det vill säga att 

verksamheter har svårigheter att budgetera för rörliga kostnader och vill mycket hellre ha en 

fast lösning även om det är betydligt dyrare. Respondenten säger att det i vissa fall är kunder 

som hyr tjänsten av Stretch för en fast kostnad och att Stretch sedan får betala 

mellanskillnaden. 

5.6.3 Övrigt 

I koppling till utveckling av informationssystem nämner respondenten ett antal fördelar och 

det är framförallt tjänstens paketering kring agil utveckling, vilket påverkar arbetet med att 

bedriva test och utveckling. Det gör det också lättare att sätta upp testscenarios och speciellt 

för att utföra lasttester. Verksamheter kan till exempel sätta upp en testmiljö och sedan utsätta 

det för en stor mängd kapacitet och prestanda och sedan bara betala för den timmen som 

testerna körs. Detta gäller även säkerhetsaspekten, verksamheter kan använda mycket 

datorkapacitet för att simulera att en hackerorganisation skulle försöka utföra en attack. 

Respondenten menar på att detta var något som inte var möjligt för 10 år sedan och av den 

anledningen har det påverkat arbetet med utveckling av informationssystem väldigt mycket. 

5.6.4 Scoreboard 

Resultatet från de strukturerade frågorna har sammanställts i tabell 10 nedan. Respondenten 

för Stretch ser funktionerna inom kategorin hastighet som de mest fördelaktiga och har 
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bedömt de som uppfyllda till hög grad och att de har hög effekt för verksamheten. 

Ekonomiska funktioner har även de fått höga värden för uppfyllnadsgrad. Överlag anser 

respondenten att tjänsten uppfyller verksamhetens behov till förväntan och många gånger över 

förväntan. Även effektmässigt har de flesta funktioner fått relativt höga värden med undantag 

för ökad lagring vid behov, bredda det globala perspektivet och möjligheter till global 

rapportering. Anledningen till att ökad lagring vid behov fått låg effekt är att det enligt 

respondenten finns information som inte går att lagra av olika skäl. De övriga som fått låga 

värden kan bero på att respondenten inte märkt av någon större effekt av dem. Viktigt för 

respondenten var om tjänsteleverantören hade kvalitativa och väl utarbetade SLAer, vilket 

respondenten anser att de har. Integration mellan privata och publika moln samt Active 

Directory är områden som respondenten inte arbetat med och valde då att inte svara på 

frågorna angående detta.  

 
Tabell 10 Scoreboard för Stretch 

ID Funktion Uppfyllnadsgrad Effekt  
 Hastighetsfunktioner HÖG MED LÅG HÖG MED LÅG Övrigt 

1 Förenklad implementering, konfigurering och 
underhåll av infrastrukturen 

X   X    

2 Snabb uppsättning av testmiljö X   X    

3 Snabbare driftsättning av applikationer X   X    

 Skalbarhetsfunktioner 
4 Ökning av prestanda vid behov X   X    

5 Ökning av kapacitet vid behov X   X    

6 Ökning av lagring vid behov  X    X  

7 Bredda sitt globala perspektiv  X    X  

 Ekonomiska funktioner 
8 Lägre kostnader att driva applikationer i molnet X   X    

9 Besparingar för drift och underhåll av 
infrastruktur 

X    X   

10 Generella besparingar på grund av pay-for-
what-you-use modellen 

X    X   

11 Sänkta kostnader för krävande applikationer på 
grund av pay-for-what-you-use modellen 

X   X    

 Tekniska funktioner 
12 Snabbare utveckling med hjälp av One-click 

installationer av vanliga SDK. 
X   X    

13 Säker och robust plattform för hemsidor  X   X   

14 Integrationsplattform mellan privata och 
publika moln 

      Ej jobbat med 

15 Active Directory för autentisering och 
åtkomstkontroll 

      Pass 

16 Förbättrade möjligheter för arbete med Big 
Data 

X   X    

17 Förbättrade möjligheter för global rapportering  X    X  

 Säkerhetsfunktioner 
18 Säker och tillförlitlig lagring av data och 

information 
 X   X   

19 Kvalitativa och väl utarbetade SLA X   X    

20 Lagar, regler och standarder för 
molnleverantörer 

 X   X   

 

 Active Solution  5.7

Active Solution är ett IT-konsultbolag som hanterar uppdrag inom systemutveckling och 

systemförvaltning. Active Solution har cirka 40 anställda och omsätter ungefär 45 miljoner. 

Respondenten som intervjuats har Teknisk Chef som roll och är den av våra respondenter som 
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haft längst erfarenhet av publika moln. Respondenten arbetade redan 2008 med beta versionen 

till ett av de första publika molnen. I övrigt är respondenten övergripande ansvarig för 

arkitektur och teknikfrågor och den interna kompetensutvecklingen på Active Solution. 

Respondenten har varit direkt involverad i arbetet med publika moln då det är både en 

plattform internt, men också en plattform som många kunder använder. Respondenten har 

varit involverar inom både utveckling av informationssystem och test samt har det 

övergripande ansvaret för arkitekturen. 

5.7.1 Fördelar 

Respondenten nämner som första fördel med att använda en lösning för publik molnarkitektur 

smidighet, snabbhet och enkelhet. Med det menar respondenten möjligheten att direkt när ett 

behov uppstår kunna motsvara behovet utan att ha någon ledtid och någon krånglig procedur 

eller initial investering för att få upp en miljö. 

 

Som andra fördel nämner respondenten kostnadsaspekten och påpekar vikten av att kunna 

sänka kostnader och framförallt bara betala för det som används. 

 

Som tredje fördel nämner respondenten tillgången till oerhört kraftfulla färdigpaketerade 

tjänster som gör det möjligt att skapa extremt kraftfulla lösningar utan att behöva utveckla allt 

själv. 

5.7.2 Nackdelar 

En nackdel som respondenten nämner med att använda sig av en lösning för publik 

molnarkitektur är säkerhetsaspekten. Om en verksamhet flyttar ut resurser i molnet är det lätt 

hänt att användaren inte har koll på exakt vilka konton eller användare som kommer åt 

molnmiljön. Respondenten påpekar dock att det finns sätt att integrera kontohantering med 

ens befintliga infrastruktur, men anser ändå att det är en viktig aspekt att ha i åtanke.  

 

En annan nackdel är en som respondenten nämner är en inlåsningseffekt. Det vill säga att de 

köper in sig i en specifik molnleverantör. Även om många APIer använder sig av öppna 

standarder och tekniker gör det att saker görs på ett visst sätt för att kunna bygga det så 

effektivt och kostnadseffektivt som möjligt för en viss molnleverantör. Skulle kunna vara att 

den är besläktad med säkerhetsbiten, men att som infrastrukturansvarig, framförallt i en större 

organisation kan det vara svårt att hålla koll på vilka molntjänster som används och hur de 

används när det gäller till exempel informationssäkerhet. 

5.7.3 Övrigt 

I koppling till utveckling av informationssystem nämner respondenten ett antal fördelar och 

det är framförallt att det möjliggör för testning och utveckling att utföras i en mycket snabbare 

takt och gör det möjligt att väldigt enkelt sätta upp sådana saker som Continuous Integration, 

alltså kontinuerlig utveckling och driftsättning, men också att det gör det möjligt att skapa 

lasttester som testar med en väldigt stor last för att testa att en tjänst håller mot ett stort antal 

samtida användare på ett mycket enklare sätt än vad som var möjligt tidigare, då verksamheter 

var tvungna att sätta upp och hantera infrastrukturen för det här själv. Respondenten nämner 

även att med hjälp av publik molnarkitektur kan de nu ha internationella kunder som de inte 

skulle inte skulle kunna ha annars. 

5.7.4 Scoreboard 

Respondenten var väldigt positiv till tjänstens uppfyllnadsgrad av de olika funktionerna, 

vilket påvisas i tabell 11 där respondenten gett majoriteten av funktionerna hög 
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uppfyllnadsgrad. Effekterna av funktionerna anser respondenten är till förväntan eller över 

förväntan för samtliga funktioner. Inga funktioner har fått lågt värde på varken 

uppfyllnadsgrad eller effekt. Detta resultat stämmer väl överens med de fördelar respondenten 

nämnt i tidigare del av intervjun. Trots att respondenten angett säkerhetsaspekten som en 

nackdel med att använda sig utav en publik molnarkitektur har säkerhetsfunktionerna fått 

höga värden.  

 
Tabell 11 Scoreboard för Active Solution 

ID Funktion Uppfyllnadsgrad Effekt  
 Hastighetsfunktioner HÖG MED LÅG HÖG MED LÅG Övrigt 

1 Förenklad implementering, konfigurering och 
underhåll av infrastrukturen 

X   X    

2 Snabb uppsättning av testmiljö X   X    

3 Snabbare driftsättning av applikationer X   X    

 Skalbarhet 
4 Ökning av prestanda vid behov X    X   

5 Ökning av kapacitet vid behov X    X   

6 Ökning av lagring vid behov X    X   

7 Bredda sitt globala perspektiv X   X    

 Ekonomiska funktioner 
8 Lägre kostnader att driva applikationer i molnet X    X   

9 Besparingar för drift och underhåll av 
infrastruktur 

X    X   

10 Generella besparingar på grund av pay-for-
what-you-use modellen 

 X   X   

11 Sänkta kostnader för krävande applikationer på 
grund av pay-for-what-you-use modellen 

X    X   

 Tekniska funktioner 
12 Snabbare utveckling med hjälp av One-click 

installationer av vanliga SDK. 
X   X    

13 Säker och robust plattform för hemsidor X   X    

14 Integrationsplattform mellan privata och 
publika moln 

X   X    

15 Azure Active Directory för autentisering och 
åtkomstkontroll 

X    X   

16 Förbättrade möjligheter för arbete med Big 
Data 

X    X   

17 Förbättrade möjligheter för global rapportering  X   X   

 Säkerhetsfunktioner 
18 Säker och tillförlitlig lagring av data och 

information 
X    X   

19 Kvalitativa och väl utarbetade SLA X   X    

20 Lagar, regler och standarder för 
molnleverantörer 

X   X    
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6 Analys och diskussion 
I detta kapitel beskrivs analysen i två delar. I den första delen jämförs teori och empiri i 

kombination med rangordning av de identifierade funktionerna. Den andra delen består av en 

diskussion baserad på det som tagits upp i analysen. Analysen är också uppdelad i olika 

ämnesrubriker utifrån forskningens olika delar som härstammar ifrån resultatet från den 

analysmetod som använts. 

 Tematisk kodning 6.1

Den här analysen har genomförts med en tematisk analys som beskrivs i avsnitt 2.4. 

6.1.1 Generell uppfattning av empirin 

Första intryck vid en närmare analys av studiens empiri är att många respondenter ger 

liknande svar och att de väldigt tidigt nämner pris som en viktig faktor i anskaffningen av 

publika molntjänster. Smidigheten i att använda tjänsten är också en vanlig faktor. 

Respondenterna i studien är generellt väldigt positiva till publik molnarkitektur och har också 

lättare att komma på fördelar med att använda sig av tekniken än att komma på nackdelar. 

Med en positiv inställning menas att respondenterna är positiva till användning av publika 

moln, och att det i många fall är respondenterna som driver på utvecklingen. Ett annat 

scenario hade kunnat vara att externa faktorer pådriver utvecklingen, exempelvis att krav från 

övriga i verksamheten vill att utvecklingen ska ske. 

6.1.2 Koder 

De delar som är mest relevanta för studien är de delar där respondenterna nämner fördelar 

med att använda sig av publik molnarkitektur. I dessa delar kan koder som kostnad 

identifieras som är den kod som nämnts flest gånger. Ett exempel på hur kostnad kan kopplas 

till koder eller teman är genom att det på något sätt nämns på flera ställen och då i form av 

exempelvis Pay-as-you-go modellen, kostnad, pris, prisbilden, kostnadseffektivt, 

kostnadsreducerande, capex (Capital Expenses), opex (Operative Expenses). Andra koder 

som identifierats är utvecklingsmiljö i form av testmiljö, utvecklingsmiljö eller plattform. 

Andra koder är kärnverksamhet, elasticitet, effektivitet, hårdvara, tid, spara resurser, lagar och 

regler, data, datacenter, säkerhet, drift, IT-miljö/arkitektur, process, investering, tjänster, 

paketerade, flexibilitet, kraftfullt, utveckling, inlåsningseffekt, infrastruktur, integration, 

leverantörer, kunder, problem, affärssystem, programmering, produkter, applikationer, 

prototyp, projektmetodik och kommunikation. 

6.1.3 Tolkning 

De delar som är viktiga för den här studien är de som berör utveckling av informationssystem 

eller som har någon påverkan på arbetet med utveckling av informationssystem. De koder 

som har identifierats har sedan delats upp i kategorier. I kategorierna har de kategoriserats 

som för- och nackdelar och sedan kopplats till användning av publika molnarkitektur, risker 

med molnarkitektur samt vilka koder som har direkt påverkan på processen för utveckling av 

informationssystem. I kommande delar redovisas relationerna som har upptäckts i den 

tematiska analysen och knyter dem till empirin och teorin. 

 Fördelar med användning av publik molnarkitektur 6.2

De respondenter som deltagit i studien har alla haft olika bakgrund när det kommer till arbetet 

med publik molnarkitektur. Några har varit anställda på konsultbolag där de arbetat med flera 

olika kunder, andra har själva anskaffat publika molntjänster inom sin egen verksamhet. Detta 

gör att samtliga kan ha olika syn på användningen av publika moln och kan ha upplevt olika 
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för- och nackdelar i relation till utveckling av informationssystem. Det alla respondenterna 

har gemensamt är att de alla har en relation till utvecklingsprocessen och har på ett eller annat 

sätt varit involverade i arbetet med utveckling av informationssystem. 

 

Respondenterna som har deltagit i studien har några gemensamma drag i varför de väljer att 

bygga ut arkitekturen i det publika molnet. Sju av respondenterna säger att kostnaden är en 

fördel med att använda sig av publik molnarkitektur. Fem av respondenterna nämner Pay-as-

you-go modellen när de uttrycker det. Respondenten från företaget Stretch avsnitt 5.6 nämner 

en brist i modellen där några av deras kunder har problem med att hantera rörliga kostnader 

när de skall budgetera för IT-verksamheten, dock syftar respondenten till att den övergripande 

kostnaden för publik molnarkitektur är fördelaktigt jämfört med en traditionell arkitektur. 

Respondenten från Active Solution uttrycker det i avsnitt 5.7 att tjänsten skapar möjlighet till 

att utan någon krånglig procedur eller initial investering snabbt få upp en miljö, men också att 

kunna sänka kostnader och framförallt bara betala för det som används. I den forskning som 

studerats identifierades att pay-as-you-go modellen är något som attraherar köpare, detta 

beskrivs i avsnitt 4.4.3 och i mer detalj i avsnitt 3.8.3 (Rajaraman, 2014; Sleit, et al., 2013; 

Zissis, 2010). Några av respondenterna har erfarenhet av andra typer av molnarkitektur och 

anser att tjänsterna tillhandahåller bra verktyg för integration mellan dem. De olika typerna av 

molnarkitektur beskrivs i avsnitt 3.4, 3.5 och 3.6 (Smith & Nair, 2005; Finn, et al., 2012; 

Géczy, et al., 2013). 

 

Ett flertal av respondenterna har också som fördel nämnt möjligheterna för utveckling av 

informationssystem och att enkelt kunna sätta upp en testmiljö. Respondenterna för Microsoft, 

Navet, Academic Work, ComAround, Stretch och Active Solution nämner alla möjligheterna 

till att snabbt kunna skapa en miljö för test. I avsnitt 3.9.7 beskrivs hur litteraturen har 

beskrivit utveckling av informationssystem och dess relation till publika moln (Zissis, 2010; 

Tulloch, 2013). I avsnitt 4.2.2 beskrivs hur en testmiljö kan sättas upp i det publika molnet, 

men också beskrivning över hur det kan effektiviseras genom One-click-installationer 

(Shrivastva, et al., 2014; Tulloch, 2013).  

 

One-click-installationer kan förenkla installation av plattformar och applikationer både i 

testmiljön och produktionsmiljön. One-click-installationerna innefattar de funktioner som 

beskrivs i avsnitt 3.9.1, men också de delar som beskrivs i avsnitt 4.2.1 (Zissis, 2010; Tulloch, 

2013; Rajaraman, 2014). I avsnitt 4.2.1 nämns även att de tillgängliga verktygen kan skapa 

begränsningar i urval av SDK, programmeringsspråk eller VM. Samtidigt som installationer 

via One-click-installer-tjänster snabbar upp processer för implementeringar och konfigurering 

kan det som några av respondenterna angivit skapa en inlåsningseffekt till det en 

tredjepartsleverantör levererar. Källan till att det kan förenkla uppsättning av testmiljö kan vi 

se i litteraturen och refererar här till avsnitt 4.2.4 där skillnader som kan existera mellan 

testmiljö och produktionsmiljö beskrivs (Sotomayor, et al., 2009).  

 

Det finns svårigheter i att matcha test och produktionsmiljö och det kan leda till att testmiljön 

inte matchar produktionsmiljön och att fel uppstår när den färdiga applikationen skall 

implementeras i produktionsmiljön. Avsnitt 3.2 beskriver att det kan leda till stora kostnader 

för att åtgärda problemet när det händer senare i ett utvecklingsprojekt (Eriksson, 2008). Det 

vore en fördel om det gick att minska risken att sådana fel inträffar. I avsnitt 3.9.7 beskrivs det 

utifrån litteraturen att färdiga applikationer utvecklade i publika moln kan driftsättas i en 

produktionsmiljö som är identisk med den testmiljö som applikationen är utvecklad i (Zissis, 

2010; Tulloch, 2013). Ingen av respondenterna har bekräftat detta, men förklarar ungefär 

samma sak fast med fokus på tiden det tar att sätta upp en testmiljö eller en utvecklingsmiljö. 
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Likheter mellan test och produktionsmiljö kan minska risken för att fel uppstår sent i 

utvecklingsprocessen vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar. 

 

I avsnitt 4.2, som är en mer generell beskrivning, beskrivs flera fördelar med publika moln 

som ett flöde och ser på hela processen från idé till utveckling, test och driftsättning (Sleit, et 

al., 2013; Smith & Nair, 2005). Genom förenklad implementation, konfigurering och 

underhåll av infrastrukturen kan en snabbare uppsättning av testmiljö nås, vilket leder till att 

applikationer snabbare kan driftsättas och skillnader mellan produktionsmiljö och testmiljö 

kan undvikas. Detta beskriver den generella utvecklingsprocessen för en applikation. 

Respondenten från GPP Perimeter Protection AB nämner i avsnitt 5.1 detta som en drivkraft 

för implementeringen i publika moln för att snabbare kunna bygga infrastruktur. 

Respondenten från Academic Work nämner att genom att kunna sätta upp testmiljö snabbare 

sparar tid och det kostar mindre. Respondenten nämner även att resultatet av detta leder till att 

teamen kommer igång fortare, vilket i sin tur leder till att leveranstiden på uppdrag kan 

förkortas. 

 

Genom att applikationer kan driftsättas snabbare och att testmiljöer kan skapas snabbare, 

minskar också de utvecklingskostnader som finns kopplade till utvecklingsprocessen. Det är 

inte bara pay-as-you-go modellen som gör att kostnader sänks. Några av respondenterna 

nämner även möjligheten att kunna genomföra lasttester. Lasttester har en stark koppling till 

kapacitet, vilket beskrivs mer i avsnitt 4.3.2 (Tulloch, 2013; Zissis, 2010; Sleit, et al., 2013). 

Lasttester beskrivs även i avsnitt 3.2 och kan även kallas för systemtest vilket innebär att ett 

system testas för om de klarar av det som det är tänkt att klara av (Eriksson, 2008). Fördelen 

som respondenterna beskriver är att de kan utföra systemtester och endast betala för den 

kapacitet som används under den tiden det behövs, vilket inte var möjligt tidigare då 

kostnaden för hårdvara skulle vara en alldeles för stor investering. 

 

I exemplet från Microsofts respondent 5.1.1 beskrivs ett exempel med Volvo som kör sina 

hemsidor för marknadsföring i det publika molnet. För några år sedan var de tvungen att göra 

stora investeringar för att för att säkerställa att infrastrukturen tål den trafiken som skulle 

kunna komma. Även respondenten från Stretch nämner i avsnitt 5.6 att kostnaderna för en IT-

park för idag är en bråkdel jämfört med vad det hade kostat för 10 år sedan. Respondenten 

nämner även möjligheten att kunna sätta upp en testmiljö och utsätta testmiljön för lasttester 

och sedan debiteras endast för den timmen som testerna körs. 

 

En annan fördel som en av respondenterna nämnt är möjligheten till att nå en mer global 

bredd. Respondenten från Microsoft nämner att många svenska företag har verksamheter i 

Asien och tjänsten kan ge dem en möjlighet att administrera IT-miljön från Sverige men ändå 

använda datacentren i Asien för att få snabbare responstider. Även respondenten från Active 

Solution nämner att de kunnat ha internationella kunder på grund av att de nyttjar tekniken. I 

avsnitt 4.3.4 beskrivs möjligheten att kunna bredda det globala perspektivet (Tulloch, 2013; 

Sleit, et al., 2013).  

 

 Nackdelar med användning av publik molnarkitektur  6.3

Ett vanligt förekommande problem som uppstår för publika moln är säkerhetsbrist. Utifrån 

den tematiska analysen har respondenterna i någon form nämnt säkerhetsbrist som en nackdel. 

I grunden ligger de flesta nackdelarna i att de outsourcar en del av verksamheten. Det är helt 

enkelt en tredjepartsleverantör som tar hand om verksamhetens data och verksamhetens 

information. 
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Tredjepartsleverantören har avtal mellan kund och leverantör om hur tjänsten skall levereras. 

En av nackdelarna som identifierats under intervjuerna är en så kallad inlåsningseffekt. När 

du valt en leverantör är du låst till den leverantören och måste förhålla dig till den. GPP 

Perimeter Protection nämner att tillgång till konsol saknas. Respondenten nämner att de inte 

har tillgång till en konsol där de kan se eventuella felmeddelanden som kommer upp på 

servrarna om något fel uppstår. De nämner också att leverantören kan vara dålig på att 

informera när det inträffar fel och påpekar att leverantören borde bli bättre på att höja 

servicenivån och samtidigt hålla ett rimligt pris.  

 

Respondenten för Navet AB nämner också en inlåsningseffekt, och då inte bara för en 

specifik leverantör. Respondenten säger att även som utvecklare kan du bli låst till att anpassa 

dig till förutsättningarna som leverantören sätter. Även om det finns andra leverantörer som 

kan erbjuda bättre förutsättningar för vissa funktioner betyder inte det att den leverantör som 

du valt kan erbjuda samma möjligheter. Respondenten från ComAround nämner liknande 

argument och säger att användaren får anpassa sig till leverantören och inte tvärt om. De 

nämner att om leverantören bestämmer sig för att göra något kan användaren inte göra annat 

än att anpassa sig. Respondenten påpekar även svårigheterna i att kombinera tjänster från flera 

olika leverantörer. 

 

Att nämna inlåsningseffekten som nackdel är för många viktigt. Samtidigt är det syftet med 

tjänsten. Avsnitt 3.3.1 beskrivs IaaS och samtidigt som en tredjepartsleverantör tar över 

infrastrukturen och du som kund inte längre har möjligheten att påverka tar även leverantören 

över alla problem som kan uppstå och du som användare behöver inte längre oroa dig över 

om du har resurser för att lösa de problem som kan uppstå (Bhardwaj, et al., 2010; Sleit, et al., 

2013). 

 

Säkerhetsaspekten är en återkommande nackdel vid användning av publik molnarkitektur. 

Dess relevans till studien kan ses som tvivelaktig, men i utvecklingsprojekt idag involveras 

säkerhet i utvecklingsprocessen. Precis som användare inom en organisation använder även 

utvecklare konton, behörigheter och geografiska positioner för att kunna utveckla de system 

som finns inom en organisation. Detta gör att säkerhetsfrågan blir relevant även för denna 

studie då en del av de fördelar med funktioner som diskuteras är beroende av att de kan ske på 

ett säkert sätt. Avsnitt 3.9.5 beskriver hanteringen av flera av dessa ärenden, vilket även går 

hand i hand med funktionen bredda sitt globala perspektiv som beskrivs i 4.3.4 (Tulloch, 

2013). Respondenten från Active Solution nämner även detta som ett problem samtidigt som 

en utmaning. För en verksamhet som flyttar ut resurser i molnet är det lätt hänt att användaren 

mister kontrollen på exakt vilka konton eller användare som kommer åt molnmiljön och att 

det är en viktig aspekt att ha i åtanke. I avsnitt 5.7 nämner respondenten att detta medför att 

den som är infrastrukturansvarig, framförallt i en större organisation kan få det svårt att hålla 

koll på vilka molntjänster som används och hur de används när det gäller till exempel 

informationssäkerhet.  

 

Säkerhetsaspekten är en kluven fråga och blir mycket lättare begriplig när den diskuteras i 

relation till en specifik verksamhet. Det kan ses både i tidigare forskning och studier att det 

finns ett behov av att sätta säkerhet i relation till en specifik verksamhet för att få förståelse. 

Även de svar som fåtts från respondenterna tyder på att det skiljer sig från verksamhet till 

verksamhet. I avsnitt 3.4 nämns forskare som anser att nivån på säkerheten inte behöver bli 

lägre vid implementation av publik molnarkitektur (Tulloch, 2013). Forskarna anser istället att 

leverantörer av molntjänster kan erbjuda mycket säkrare infrastruktur än de flesta företag 
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hade kunnat tillhandahålla själva (Astrova, et al., 2012). Genom att låta en 

tredjepartsleverantör sköta infrastrukturen kan små till medelstora företag få möjligheten att 

dra ner på kostnader och samtidigt också höja säkerheten, speciellt för de företag som inte har 

någon säkerhetsexpert bland de anställda. Att ha en säkerhetsexpert bland de anställda kan 

vara något som är svårt för en verksamhet samtidigt kan det vara en av felfaktorerna vid 

implementationer, det vill säga bristande kunskaper om tekniken. Respondenten från 

Microsoft påpekar som tidigare forskning visar att säkerheten kan äventyras med att utnyttja 

en tjänst för publik molnarkitektur, men säger också att det för många kan bli mycket säkrare 

(Hofmann & Woods, 2010). Om användaren konfigurerar en server där ett ekonomisystem 

eller en CRM applikation körs fel ligger internet utanför helt öppet för någon att attackera 

servern. Om användaren istället konfigurerar den fel på sitt interna nätverk exponeras den 

aldrig utanför det egna nätverket och löper då inte samma risk. Respondenten menar att detta 

är ett handhavande fel, det vill säga att det inte är ett fel på tjänstens säkerhet utan det är för 

att någon har gjort fel när servern konfigurerats. 

 

Det är väldigt svårt att avgöra vem som ska ansvara för vad vid sådana här situationer. Den 

beskrivna risken är samtidigt lätt åtgärdad och att tjänster ska levereras över internet är själva 

grundidén med publik molnarkitektur, se avsnitt 3.4 (Sleit, et al., 2013). För att ta del av de 

fördelar som tekniken för med sig måste användaren anpassa sig till de nya funktionerna och 

en av dem kan vara att se till att verksamheten har de resurser som krävs i form av personal 

som kan säkerställa att säkerheten är bra och att verksamheten själva har kontroll över 

säkerheten, vilket är något som respondenten från Stretch nämner. Respondenten nämner att 

användare många gånger inte har kontroll över hur intrångssäkert deras system är. 

Respondenten nämner också med koppling till inlåsningseffekten att du som användare inte 

kan kontrollera säkerheten utan endast får lita på garantier från leverantören. En del av 

respondenterna nämner också i samband med säkerhetsfrågan en invändning. Respondenten 

från Academic work nämner att leverantörerna investerar jättestora belopp för att skapa en 

säker miljö och att många verksamheters egna privata datacenter inte skulle kunna vara ens i 

närheten av lika säkert som en miljö som de stora leverantörerna kan tillhandahålla. 

 

Tidigare forskning har visat att det finns svårigheter i att bevara känslig information i det 

publika molnet och att detta kan vara en svårighet för många verksamheter. Respondenten 

från Microsoft nämner dock att både EU och svenska myndigheter arbetar febrilt kring att 

realisera och uppdatera sina lagar och förordningar. Även respondenten för Academic work 

nämner detta som en svårighet för många verksamheter. Avsnitt 3.4 tar också upp forskning 

som beskriver att en ISO standard som heter ISO 27018 togs fram 2014 som är till för att 

hantera frågor av den här typen (ISO/IEC, 2014). 

  

 Publika molnarkitekturens påverkan på utveckling av 6.4
informationssystem  

Forskningsfrågan lyder ”Vilka funktioner kan tredjepartsleverantörer för publik molnarkitektur 

leverera för att skapa värde för en verksamhets arbete med utveckling av informationssystem?”. För 

att förstå frågan och för att besvara den behövs förståelse för utvecklingsprocessen. För 

djupare förståelse läs avsnitt 3.1 och 3.2. En verksamhet som intresserar sig för att använda en 

publik molnarkitektur vill ta del av de fördelar som tekniken kan föra med sig. Leverantören 

av publik molnarkitektur har som syfte att bistå med den teknik och de funktioner som behövs 

för att ta del av det publika molnet. Leverantörerna paketerar även tjänsten på ett sätt som 

förenklar för användaren att använda tjänsten. I avsnitt 3.7 beskrivs exempel på vad en tjänst 
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kan erbjuda för att bidra till att förenkla arbetet för utveckling av informationssystem 

(Bhardwaj, et al., 2010; Tulloch, 2013; Sleit, et al., 2013).  

 

De olika delarna och funktionerna är uppdelade i olika avsnitt. Avsnitten är Compute Services 

(3.7.1), Network Services (3.7.2), Data Services (3.7.3) och Application Services (3.7.4). Med 

en god förståelse för de här delarna blir det också lättare att förstå deras relevans till 

utvecklingsprocessen. Till exempel arbetet med utveckling av informationssystem blir mer 

inblandat med arbetet med säkerhet då utvecklingen sker i en molnbaserad miljö vilket 

medför vissa säkerhetsrisker. Dock är naturligtvis en av fördelarna att utvecklingen sker just i 

molnet. Detta skapar möjlighet för att utveckling både kan ske globalt, men också att det kan 

ta del av den prestanda och kapacitet som molnet kan bidra med. Samtidigt blir säkerheten allt 

viktigare, eller att det finns inkluderat i utvecklingasprocessen. Det krävs här både krångligare 

rutiner för hur arbetet skall bedrivas, men också att säkerhetsaspekten sätts i fokus. För att 

göra utveckling i molnet möjligt rent säkerhetsmässigt krävs det att användarna använder de 

verktyg som beskrivs i avsnitt 3.7.4 (Tulloch, 2013). 

 

De funktioner som identifierats går väldigt bra ihop med det syfte som tjänsten är tänkt att 

leverera. Respondenten från Stretch nämner som specifik fördel för utveckling av 

informationssystem själva tjänstens paketering kring agil utveckling, vilket i sin tur påverkar 

arbetet med att bedriva utveckling, dock kan det leda till en inlåsningseffekt och möjligheten 

att själv välja hur verksamheten ska utvecklas försvåras. Respondenten från Active Solution 

nämner att en publik molnarkitektur kan hjälpa en verksamhet att i mycket snabbare takt 

kunna utveckla och testa applikationer samt att få dem i drift. Respondenten nämner även 

möjligheten till Continuous Integration, vilket bygger på att uppdateringar och driftsättningar 

sker mer regelbundet. Vanligt för många av respondenterna att nämna som fördel är just 

snabbare uppsättning av en testmiljö, men också möjligheterna att simulera lasttester vilket i 

avsnitt 3.2 beskrivs som systemtest (Eriksson, 2008). Detta i kombination med pay-as-you-go 

modellen, att kunder bara betalar för det de använder. Respondenten från Stretch nämner att 

detta är något som inte var möjligt för 10 år sedan och är därför något som påverkat arbetet 

med just test. Respondenten från Active Solution nämner också just lasttester som en fördel 

medan ett flertal övriga respondenter nämner möjligheten att skala upp efter behov samt att 

endast betala för det som används som en fördel, vilket i sig ligger väldigt nära varandra. 

 Scoreboard med funktioner 6.5

Utifrån de funktioner som identifierades i tidigare forskning och litteratur skapades en 

scoreboard med samtliga funktioner. Dessa fick respondenterna sedan värdera utifrån hur en 

publik moln kan uppfylla dem samt vilken effekt det har haft på deras verksamhet. Resultatet 

för varje enskild verksamhet går att se i kapitel 5. De individuella respondenternas 

scoreboards har sedan sammanställts till en övergripande scoreboard genom att 

respondenternas val av kombinationer för de olika funktionerna summerats och sedan har ett 

värde för varje funktion räknats ut. Värdet har räknats ut med hjälp av formeln som beskrivs i 

avsnitt 2.4. Resultatet går att se i tabell 12 nedan. Av resultatet går det att utläsa att 

majoriteten av funktionerna uppfylls till hög grad av publika molntjänster. Effekten är även 

den relativt hög där 42 % av funktionerna ansetts ha hög effekt. Detta gjorde det tydligt att de 

fördelar med funktionerna som identifierats stämmer bra överens med de fördelar som faktiskt 

går att utvinna i praktiken samt de fördelar som respondenterna nämnt då de blivit tillfrågade 

om vilka fördelar de upplever med tekniken.  
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Tabell 12 Sammanställd scoreboard 
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I tabell 13 nedanför rangordnas funktionerna efter de poäng de fått i scoreboarden. 

 
Tabell 13 Rangordnat resultat från Scoreboard 

ID Funktion Poäng 
2 Snabb uppsättning av testmiljö 84 

1 Förenklad implementering, konfigurering och underhåll av infrastrukturen 78 

4 Ökning av prestanda vid behov 72 

8 Lägre kostnader att driva applikationer i molnet 70 

3 Snabbare driftsättning av applikationer 64 

13 Säker och robust plattform för hemsidor 63 

5 Ökning av kapacitet vid behov 62 

7 Bredda sitt globala perspektiv 61 

19 Kvalitativa och väl utarbetade SLA 59 

12 Snabbare utveckling med hjälp av One-click installationer av vanliga SDK. 54 

20 Lagar, regler och standarder för molnleverantörer 51 

14 Integrationsplattform mellan privata och publika moln 47 

9 Besparingar för drift och underhåll av infrastruktur 44 

18 Säker och tillförlitlig lagring av data och information 32 

6 Ökning av lagring vid behov 31 

11 Sänkta kostnader för krävande applikationer på grund av pay-as-you-go modellen 27 

10 Generella besparingar på grund av pay-as-you-go modellen 21 

15 Azure Active Directory för autentisering och åtkomstkontroll 20 

16 Förbättrade möjligheter för arbete med Big Data 13 

17 Förbättrade möjligheter för global rapportering 11 

 

De funktioner som hamnade högst upp på scoreboarden är de funktioner som flest 

respondenter ansåg hade både hög uppfyllnadsgrad och hög effekt. Många utav de funktioner 

som hamnade i topp är också fördelar som respondenterna nämnt tidigare, vilket ytterligare 

bekräftade dessa funktioners relevans och värde för verksamheter. Som tidigare nämnts är 

också många av de funktioner som fått höga poäng kopplade till utveckling av 

informationssystem. Snabbare uppsättning av testmiljöer nämner samtliga respondenter att det 

går väldigt mycket snabbare att göra i en publik molnarkitektur än vad det gör i en traditionell 

arkitektur. De siffror som nämns är att det kan ta endast några minuter samt att på den korta 

tiden går det att få upp en miljö som är väldigt lik den miljö som applikationen senare skall 

driftsättas i, vilket ökar kvaliteten för testerna samtidigt som det minskar fel senare i 

utvecklingsprocessen. När det gäller förenklad hantering av infrastruktur håller de flesta 

respondenter med om att en publik molnarkitektur bidrar till att uppfylla det till hög grad samt 

att effekten av det är hög. En respondent nämner dock att även fast det är enkelt så kan 

utvecklare känna sig låsta då de inte har så mycket frihet gällande inställningar och liknande. 

Trots detta ansåg respondenten att effekten för verksamheten var hög. Ökning av prestanda 

vid behov har även det nämnts av majoriteten av respondenterna när de tillfrågats om fördelar 

med tekniken. Det är då främst skalbarheten som nämns, vilket också i forskning och litteratur 

nämndes som en väldigt stor fördel. Att snabbare kunna driftsätta applikationer, främst genom 

att snabbt kunna sätta upp utvecklingsmiljöer, är även det en funktion som många 

verksamheter värderar högt. Flera av respondenterna nämner detta när de fått frågan.  

 

Att sänka kostnader är något varje verksamhet vill göra och strävar efter. I detta hänseende är 

molnarkitekturer väldigt bra då många fördelar med funktioner inom tekniken syftar till att 

sänka kostnader. Till exempel blir kostnaderna för att driva applikationer i molnet lägre 

eftersom kunder bara betalar för de resurser som behövs och används för att driva 

applikationerna. Om en verksamhet vissa delar av året har väldigt högt behov av kapacitet, 
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prestanda och lagring kan de lösa detta genom att betala för mer resurser vid dessa tillfällen 

istället för att behöva tillhandahålla och betala för den hårdvaran själv, vilket ofta är väldigt 

dyrt med tanke på att den bara utnyttjas vissa delar av året. Detta håller många respondenter 

med om och ser som en av de största fördelarna, både uppfyllnadsmässigt och effektmässigt, 

med publika moln. 

 

De fem funktioner som hamnar högst upp och alltså anses ha högst värde för verksamheter är 

följande: 

 Snabb uppsättning av testmiljö 

 Förenklad implementering, konfigurering och underhåll av infrastrukturen 

 Ökning av prestanda vid behov 

 Lägre kostnader att driva applikationer 

 Snabbare driftsättning av applikationer 

Om fokus istället läggs på vilka funktioner som hamnar längst ner på scoreboarden är det 

funktioner som är kopplade till väldigt specifika områden eller där en specifik del av en 

publik molntjänst nämns. Att just dessa hamnade långt ner behöver inte betyda att de är 

nackdelar eller fungerar dåligt, utan det kan helt enkelt vara att de värderas lägre av de 

verksamheter som intervjuats. Att de värderas lägre kan bero på att det är väldigt specifika 

områden, som nämndes tidigare, och att dessa verksamheter inte arbetar med dessa områden 

och på så sätt inte kan bedöma varken uppfyllnadsgrad eller effekt för dem. Respondenterna 

hade även möjligheten att hoppa över en funktion om de ansåg att de inte kunde bedöma den 

på ett bra sätt, vilket många av respondenterna valde att göra på just dessa funktioner med 

anledning att de inte hade kunskap eller erfarenhet av den delen av tjänsten. Två av 

funktionerna var också kopplade till pay-as-you-go modellen och hade med att sänka 

kostnader respektive att göra generella besparingar genom användning av en sådan modell. 

Att de hamnar långt ner beror på att flera av respondenterna ansåg att de besparingar som 

kunde göras i detta avseende istället läggs på andra saker. En respondent nämnde till exempel 

att de flesta verksamheter försöker dra ner på kostnader för IT och att de besparingar som 

gjorts inte investeras i andra delar av IT-avdelningen utan de går till andra områden istället. 

På så sätt har respondenten alltså inte märkt av någon större effekt av de generella besparingar 

som gjorts, vilket kan förklara varför den hamnar på ett relativt lågt värde. Den andra 

funktionen med pay-as-you-go modellen i fokus handlar om till vilken grad en publik 

molnarkitektur kan bidra till att sänka kostnader för att driva krävande applikationer. En 

respondent som arbetar mycket med affärssystem, som räknas som krävande applikationer, 

ansåg att det inte hade stor effekt på verksamheten.  

 

Listan över de fem funktioner som hamnar längst ner på scoreboarden och därför anses ha 

relativt lågt värde är följande: 

 Sänkta kostnader för krävande applikationer på grund av pay-as-you-go modellen 

 Generella besparingar på grund av pay-as-you-go modellen 

 Active Directory för autentisering och åtkomstkontroll 

 Förbättrade möjligheter för arbete med Big Data 

 Förbättrade möjligheter för global rapportering 
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 Diskussion 6.6

De som har varit delaktiga i den här studien har alla varit erfarna användare av publik 

molnarkitektur. De flesta har olika verksamheter och upplever användningen av publik 

molnarkitektur på olika sätt. Detta gör att den empiri som samlats in har blivit väldigt bred, 

dock finns det många delar som alla eller flera av respondenternas tycker är bra och dåligt 

med publika moln. Genom att analysera empirin som samlats in från de olika respondenterna 

går det att se att de funktioner som har med utvecklingsprocessen ofta hamnar väldigt högt. 

Både genom att låta de bedöma nyttan, men också när de själva får beskriva fördelar och 

nackdelar med tjänsten. Det visar att genom att använda funktioner i det publika molnet kan 

en verksamhet förenkla arbetet med utveckling av informationssystem. Det kan leda till att det 

snabbare går att få applikationer i drift genom att snabbare kunna få upp en testmiljö och en 

miljö som liknar den verkliga produktionsmiljön, vilket kan leda till att minska risken för att 

problem uppstår vid implementation. Det gör det också enklare att få applikationer i drift och 

sedan konfigurera och underhålla dem.  
 

Det har även identifierats en del nackdelar med att använda tekniken, dock visar empiri från 

intervjuer att många av de nackdelar som identifierats lever upp till de förväntningar som 

användarna har på leverantörerna och i vissa fall en bit över förväntan. Detta kan bero på 

olika saker, antingen att de som deltagit i studien värderar de nackdelarna alldeles för högt 

eller att de nämner vissa delar som nackdelar på grund av de brister som tidigare är kända 

inom området.  

 

Även fast respondenterna nämnt inlåsning samt support som nackdelar har de ändå ganska 

höga poäng från scoreboarden för kvalitativa och väl utarbetade SLAer. Även Lagar, regler 

och standarder hamnar relativt högt på listan, detta beskrivs i avsnitt 4.5.3. Avsnitt 3.3 

beskriver mer vad SLA handlar om och hur det förhåller sig till studien. Tidigare forskning 

visar på ett problem med SLAer för publika molntjänster (Hofmann & Woods, 2010; Baset, 

2012). Det är att det inte finns några väldefinierade sådana, vilket leder till bristande 

överenskommelser. Andra problem kan också vara att leverantörerna väljer att fokusera på 

tillgänglighet och hur fort ett ärende avslutas, vilket är en väldigt liten del av vad ett SLA bör 

innehålla. SLAer bör bland annat innehålla riktlinjer för återställning, integritet, granskning, 

och säkerhet. Tidigare forskning nämner även att många leverantörer lägger uppgiften att 

upptäcka brott mot SLAet på kunden (Baset, 2012). I denna studie har det inte identifierats 

något direkt negativt kopplat till SLAer, förutom att de flesta respondenterna anser att 

leverantörerna kan tillhandahålla kvalitativa och väl utarbetade sådana som lever upp till 

förväntningarna. Om alla respondenter svarat att de tycker att en leverantör levt upp till 

förväntningarna hade de fått 36 poäng och kvalitativa och väl utarbetade SLA har sammanlagt 

59 poäng vilket visar att de lever upp till förväntan och lite till. 

 

Vid anskaffning av publika molntjänster finns det en del aspekter som bör ses över. De 

respondenter som intervjuats anser att det är väldigt fördelaktigt i arbetet med utveckling av 

informationssystem att använda sig utav publik molnarkitektur samt att säkerheten för den 

information som används lever upp till de krav som kunderna har på tekniken. Några av 

respondenterna nämner dock att anskaffning kräver en del ansvar från kunden och att allt 

ansvar inte kan hamna hos leverantören. Det krävs alltså att verksamheter själva ansvarar för 

att höja säkerheten genom hårdare kontroller för hantering av konton och åtkomstkontroll 

samt se till att kompetens kring IT-säkerhet finns att tillgå vid behov. 

 

Resultatet från scoreboarden visar att tjänster för publik molnarkitektur kan vara väldigt 

fördelaktiga när det kommer till funktioner som berör utveckling av informationssystem. 
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Funktionerna som rankas högst är funktioner med stark koppling till utveckling av 

informationssystem. De funktioner som hamnat högt på scoreboarden är även funktioner som 

kan stödjas av andra resultat i studien. Ett flertal respondenter nämner i koppling till 

utveckling att det i många hänseenden kan snabba upp processer i utvecklingsfasen. Som 

nackdel eller som hot nämns säkerhet samtidigt som att säkerheten är på en nivå över 

förväntan. En annan nackdel är inlåsningseffekten som leder till att kunder enkelt kan bli låsta 

till en specifik leverantör. 

 

Snabb uppsättning av testmiljö kan både styrkas i respondenternas egna berättelser och 

resultatet från scoreboarden. Fördelen med de funktioner som bidrar till en snabbare 

uppsättning av testmiljöer finns inte bevisat i tidigare forskning mer än att det beskrivs som en 

potentiell fördel. Det beskrivs även i tjänstespecifikationer från leverantörer att detta är ett 

behov som tjänsten är tänkt att fylla (Tulloch, 2013). 

 

Förenklad implementering, konfigurering och underhåll av infrastrukturen kan både styrkas i 

respondenternas berättelser likaväl som i resultatet från scoreboarden. I Respondenternas 

berättelser berättar de om hur det går att konfigurera och underhålla applikationer lättare, både 

att det inte är kopplat till hårdvara, men också att det har ett fokus och paketering mot 

utveckling och underhåll i molnet. Respondenterna menar även att hanteringen från idé till 

färdig produkt hanteras enkelt, men även förvaltningen av den färdiga applikationen. Den 

färdiga applikationen implementeras sedan i en arkitektur där den kan växa och underhållas 

utan koppling till underliggande infrastruktur. Tidigare forskning bevisar inte detta mer än det 

även här påvisar det som en potentiell fördel eller att det ger små till medelstora företag ett 

nyare sätt att underhålla sina IT-tjänster (Hofmann & Woods, 2010). 

 

Ökning av prestanda vid behov kan styrkas i respondenternas berättelser likaväl som i 

resultatet från scoreboarden. I tidigare forskning är skalbarheten något som är en av de mest 

grundläggande funktionerna hos det publika molnet (Tulloch, 2013; Zissis, 2010; Sleit, et al., 

2013). Just ökning av prestanda blir enligt respondenterna en fördel ofta med tanke på att det 

kan hjälpa dem att hantera skiftande behov både i efterfrågan på en tjänst eller webbplats, 

men också att det bidrar till en mer flexibel miljö där applikationer kan växa fram. Den här 

fördelen har också en stor påverkan på utvecklingsprocessen för informationssystem då den 

tillåter att till ett lägre pris kunna genomföra olika typer av tester som inte var möjliga att 

genomföra tidigare. Detta har heller inte bekräftats i tidigare forskning mer än att det har 

utpekats som en potentiell fördel. 

 

 

Lägre kostnader att driva applikationer i molnet kan både styrkas i respondenternas 

berättelser likaväl som i resultatet från scoreboarden. Kostnad är något som är centralt i 

empirin då det är det ofta är något av det första som respondenterna har nämnt när de talar om 

fördelar. De nämner också betalningsmodellen som något centralt och att det just för 

utvecklingsprocessen skapar fördelar i möjligheter till att genomföra test men också i relation 

till tidigare funktioner då det kan bidra till att kunna svara på skiftande behov av prestanda till 

en lägre kostnad. I tidigare forskning har detta påpekats, men med koppling till stora företag 

(Zissis, 2010). I avsnitt 4.4 beskriver en forskare att stora företag kan skära ner på 

kostnaderna genom att använda sig utav publika moln. De nämner i artikeln att IBM säger att 

de har sparat 1,5 miljarder dollar genom att minska sina datacenter från 115 till 5 (Hofmann & 

Woods, 2010). Även att andra företag som BP och Intel sägs ha dragit ner på kostnader 

genom att utnyttja det publika molnet, dock är dessa företag några av världens största företag. 

Ingen av de företag som deltagit i den här studien är av samma storlek. Detta visar att även 
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företag av mindre karaktär kan sänka kostnader genom att driva applikationer i det publika 

molnet. 

 

Snabbare driftsättning av applikationer kan både styrkas i respondenternas berättelser likaväl 

som i resultatet från scoreboarden. Respondenternas berättelser tyder på att 

utvecklingsprocessen för informationssystem på många sätt kan snabbas upp med hjälp av 

publika moln. Dels genom att snabbare kunna skapa miljöer, men också genom att tjänsten är 

paketerad för detta ändamål. Det finns berättelser som styrker flexibilitet i tjänsten, paketering 

kring agil utveckling, men också en produktionsmiljö som liknar testmiljön. Tidigare 

forskning har inte påpekat just denna process, mer än att det kan vara en potentiell fördel. I 

avsnitt 4.2 kan ett fokus från tidigare forskning ses på tekniska fördelar för just hastighet, men 

med mindre fokus på varigheten för utvecklingsprocessen (Sleit, et al., 2013; Smith & Nair, 

2005). 
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7 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits och det studien har kommit fram till 

genom att analysera den information som samlats in både genom litteraturstudien och 

intervjuerna. Underlag för slutsatserna hämtas ifrån analyskapitlet där information från 

empiri och teori har analyserats enligt tematisk kodning, som beskrivs i avsnitt 2.4. I slutet av 

kapitlet beskrivs vad resultatet kan användas till, alltså vilket bidrag som gjorts. 

 

En av bristerna med tidigare forskning är att den har fokuserat på nackdelar och problem med 

själva tekniken (Hofmann & Woods, 2010; Baset, 2012; Sleit, et al., 2013; Lafuente, 2014; 

Wang, et al., 2012; Schewe, et al., 2011). Många av de nackdelar som studerats i tidigare 

forskning fokuserar mycket på säkerhet och förlorad kontroll, vilket hamnar inom 

driftområdet. Därför har denna studie ett annat fokus, nämligen utveckling av 

informationssystem, vilket är den del där många av fördelarna finns att hämta.  

 Funktioner 7.1

De specifika funktioner som kan skapa mest värde för en verksamhets arbete med utveckling 

av informationsssystem är följande: 

 Snabb uppsättning av testmiljö  

 Förenklad implementering, konfigurering och underhåll av infrastrukturen  

 Ökning av prestanda vid behov 

 Lägre kostnader att driva applikationer i molnet 

 Snabbare driftsättning av applikationer 

Funktionerna som listats är funktioner inom publika moln som fyller ett visst behov och hur 

det påverkar en verksamhets utvecklingsprocess.  

 Utveckling av informationssystem 7.2

Analysen visar att funktionerna för att arbeta med utveckling och att skapa testmiljöer som 

kan efterlikna den verkliga produktionsmiljön är till stor fördel och har en stor påverkan på 

utvecklingsprocessen. Kostnadsaspekten är också en viktig faktor som möjliggör mer flexibla 

tester som inte skulle vara möjliga tidigare i form av till exempel systemtester/lasttester. Detta 

då verksamheter inte behöver investera i fysisk hårdvara för att genomföra systemtester eller 

lasttester utan kan istället testa på en virtuell maskin och debiteras per minut som last eller 

acceptanstesterna genomförs. Andra funktioner som är till fördel är funktioner för att förenkla 

de olika momenten som finns i utvecklingsprocessen, vilket delvis beror på att de är 

anpassade för att fungera för agil utveckling. 

 

Publika molntjänster tillhandahåller en säker plattform för hemsidor, kvalitativa och väl 

utarbetade SLAer samt att tjänsterna uppfyller lagar, regler och standarder. Dessa tre punkter 

har alla fått ett resultat som visar att de upplever funktionerna över förväntan. Det går dock att 

se att många anser att det inte är en säker och tillförlitlig lagring av data och information. Då 

detta är den funktion relaterat till säkerhet som har haft lägst poäng.  

 

De nackdelar som identifierats för publik molnarkitektur är främst kopplade till 

säkerhetsaspekter. Både att verksamheter mister kontroll, men även att det finns en viss 

inlåsningseffekt till den leverantör som valts. Detta är en relevant slutsats då det både i 

tidigare studier diskuterats samma problem, men också att resultatet från denna studie tyder 

på att en inlåsningseffekt är svår att undvika.  
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Detta visar att utveckling av informationssystem kan ske med tillfredställande säkerhet i det 

publika molnet, men med risk för inlåsningseffekt mot tredjepartsleverantörer. 

 Slutsatser 7.3

Tredjepartsleverantörer av publik molnarkitektur kan leverera funktioner för att bidra till att 

skapa en snabb uppsättning av testmiljö och detta genom att endast vrida på ett reglage eller 

trycka på en knapp i portalen för själva tjänsten. Värdet detta skapar för verksamheter är att de 

mycket snabbare kan komma igång med test av sina applikationer och informationssystem 

samt att det hjälper till att korta ner utvecklingstiden då de inte behöver lägga ner tid på att 

sätta upp en testmiljö. De kan leverera funktioner för en förenklad implementering, 

konfigurering och underhåll av infrastruktur som gör att verksamheter enkelt kan 

implementera, konfigurera och underhålla sin infrastruktur via portalen för tjänsten som finns 

tillgänglig via internet. Värdet som fås ut av detta är att verksamheter slipper lägga ner allt för 

mycket tid på underhåll, vilket tidigare har varit en väldigt tidskrävande aktivitet. Det ger 

verksamheterna möjligheter till att arbeta i en mer flexibel miljö där de enkelt kan ändra 

inställningar med några få knapptryck. De kan även bidra med funktioner till ökning av 

prestanda vid behov, vilket sker via tjänstens internetportal genom att användaren själv väljer 

hur många servrar eller VM de behöver för att möta det behov de för tillfället har. Detta leder 

till ett värde för verksamheter då de enkelt kan möta kraftiga uppgångar respektive nedgångar 

på behov av prestanda. De kan också bidra med funktioner för lägre kostnader att driva 

applikationer i molnet eftersom verksamheter inte längre behöver tillhandahålla och 

underhålla infrastruktur för att driva applikationerna själva. Även att kunna skala upp och ner 

kapacitet, prestanda och lagring efter behov bidrar till detta. Värdet är att verksamheten kan 

sänka kostnader, vilket många verksamheter är ute efter. De kan bidra med funktioner för en 

snabbare driftsättning av applikationer då det enkelt och snabbt går att sätta upp utvecklings- 

och testmiljöer. Continuous Integration tillåter verksamheter att kontinuerligt utveckla och 

releasa applikationer, vilket även det bidrar till snabbare driftsättning av applikationer. Värdet 

som skapas är att applikationerna får kortare TTM och att verksamheter kan släppa nya 

versioner av applikationerna kontinuerligt och på så sätt bättre tillgodose sina kunders behov.  

 

Publik molnarkitektur kan på många sätt bidra till en mer flexibel plattform för utveckling av 

informationssystem i flera anseenden och kan på så sätt skapa värde för verksamheter. Det 

första är att det inte är kopplat till någon egen hårdvara, det kan ge en mer global närvaro samt 

att det ger stöd för ett flertal moment i utvecklingsprocessen. Studien vill därför påvisa att 

verksamheters utvecklingsprocess kan vara i fokus vid anskaffning av publik molnarkitektur. 

Det kan ses som ett förstasteg vid implementering där verksamheter kan börja utveckla 

informationssystem i det publika molnet men samtidigt fortsätta att hantera känsliga och 

affärskritiska applikationer i den traditionella arkitekturen eller i ett privat moln. 

 

Resultatet från studien kan användas som underlag vid implementeringar av publik 

molnarkitektur och kan användas för att stärka tidigare forskning på ämnet. Det som lagts 

märke till i studien är att det fortfarande finns brister i relationen mellan kund och leverantör. 

Mycket av de problem som finns idag ligger utanför leverantörens ansvar, men också utanför 

kundens ansvar vilket är något som fortsatta studier kan kartlägga. 
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 Bidrag till området informatik 7.4

Studiens bidrag till området informatik är de identifierade funktionerna som kan skapa värde 

för en verksamhets arbete med utveckling av informationssystem. Funktionerna värderas på 

ett sätt som kan gynna de verksamheter som är intresserade av publika moln, men av olika 

anledningar valt att inte investera i det. Detta anses kunna användas som underlag för beslut 

om en verksamhet skall ta steget ut i det publika molnet och vilka fördelar de kan förvänta sig 

från att göra det. Det bidrar även genom historier och erfarenheter från verksamheter som 

praktiskt använt publika molntjänster över en längre tid. Studien bidrar även med kartläggning 

av ämnet publika moln som i framtiden kommer att vara en viktig del för informatikområdet. 

 

Publik molnarkitektur kan på många sätt bidra till en mer flexibel plattform för utveckling av 

informationssystem i flera anseenden. Det första är att det inte är kopplat till någon egen 

hårdvara, det kan ge en mer global närvaro samt att det ger stöd för ett flertal moment i 

utvecklingsprocessen. Studien vill därför påvisa att verksamheters utvecklingsprocess kan 

vara i fokus vid anskaffning av publik molnarkitektur. Det kan ses som ett förstasteg vid 

implementering där verksamheter kan börja utveckla informationssystem i det publika molnet, 

men samtidigt fortsätta att hantera känsliga och affärskritiska applikationer i den traditionella 

arkitekturen eller i ett privat moln. 

 

Resultatet från studien kan användas som underlag vid implementeringar av publik 

molnarkitektur och kan användas för att stärka tidigare forskning på ämnet. Tidigare 

forskning på ämnet beskrivs i avsnitt 1.2 och visar att forskning oftas fokuserar på nackdelar, 

svårigheter och begränsningar med tekniken. Det går också ofta in på tekniska utmaningar. 

Resultatet från den här studien styrker de delar som handlar om fördelar i koppling till 

utveckling av informationssytem vilket inte har varit ett lika kartlaggt område. Vi ser också i 

avsnitt 1.3 att tidigare forskning påvisat ett behov av att studera funktioner och fördelar i 

tekniska, geografiska och kostnadsaspekter samt tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet. 

Vilket den här studien kan bidra med att styrka. 

 

Det kan också påvisa hur forskning inom ämnet kan fortsätta. Det som lagts märke till i 

studien är att det fortfarande finns brister i relationen mellan kund och leverantör. Mycket av 

de problem som finns idag ligger utanför leverantörens ansvar, men också utanför kundens 

ansvar vilket är något som fortsatta studier kan kartlägga. 
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8 Utvärdering 
I detta kapitel utvärderas studiens trovärdighet och här argumenteras för varför studiens 

resultat är trovärdigt eller användbart. Detta utvärderas med hjälp av kriterierna 

tillförlitlighet, validitet och överförbarhet. Dessa begrepp beskrivs mer genomgående i avsnitt 

2.5. Här utvärderas även metoden som använts för studien och vilka alternativa metoder som 

skulle kunna ha använts istället samt argumentation för varför dessa metoder inte valdes. 

Även förslag på vidare forskning förekommer. 

  Tillförlitlighet 8.1

För att hålla en hög tillförlitlighet har en pilotintervju genomförts för att säkerställa att 

frågorna är väl formulerade och för att minska risken att frågorna missuppfattas. Det har 

också säkerställts att respondenterna har arbetat med publika molntjänster och har god 

kunskap om tjänsterna samt att respondentens roll i verksamheten har noterats. Intervjuerna 

har även spelats in om respondenterna har gett sitt medgivande och sedan transkriberats för att 

lättare kunna gå igenom dem vid senare tillfälle. Efter transkribering har materialet kodats 

enligt tillvägagångssättet tematisk kodning (se avsnitt 2.4) för att ytterligare öka 

tillförlitligheten. Under intervjun har en person ställt frågorna och den andra antecknat. 

Frågorna har även ställts på olika sätt för att ytterligare kunna mäta resultatet. Det vill säga att 

en del frågor har ställts med en semi-strukturerad karaktär och andra har ställts med en 

strukturerad karaktär så att resultatet senare kan jämföras.  

 Validitet 8.2

För att hålla en god validitet i studien har respondenterna fått en kort introduktion till studien 

och vilket syfte studien har. Olika instrument som en intervjuguide och en scoreboard har 

använts för att kunna mäta saker och dessa intstrument finns redovisade i Bilaga 1 samt 

avsnitt 2.4. Även olika metoder har använts för att försöka fånga upp data som inte är valid. 

Dessa har också nämnts i analysen (se kapitel 6). Varje respondent har också ombetts att utgå 

ifrån sin egen verksamhet och sin egen syn på publik molnarkitektur när de svarar på frågorna 

istället för att utgå ifrån scenarier med ideal verksamhet och ideala förutsättningar. På så sätt 

säkerställs att respondenterna svarar på det som efterfrågas och att resultatet kan bidra till att 

svara på forskningsfrågan. För att ytterligare höja validiteten har de instrument som använts 

noga gåtts igenom och motiverats utifrån tidigare forskning. Tidigare forskning och de 

metoder som använts i den har studerats för att se om de gått att använda i denna studie. Även 

litteratur har studerats för att identifiera olika metoder och vilka instrument som vanligtvis 

används för dem. 

 Överförbarhet 8.3

För att säkerställa överförbarhet i studien har så många verksamheter som möjligt eftertraktats 

att delta för att kunna få ett resultat som är användbart för verksamheter som i dagsläget inte 

använder sig av tekniken, men funderar på att göra det. Även verksamheter av olika typer och 

storlekar har efterfrågats i detta syfte. Eftersom publika molnarkitektur har många 

användningsområden och kan användas i många branscher anses studiens resultat kunna 

användas inom andra områden och andra typer av verksamheter som är intresserade utav 

publika molnarkitekturer, men eftersom majoriteten av studiens deltagare använder den 

specifika tjänsten Windows Azure kan resultatet skilja sig från andra molntjänster som finns 

på marknaden. Detta är något som har väldigt stor påverkan på studiens överförbarhet 

eftersom bara en av flera tjänster inom området studerats i empirin. Trots detta anses 

överförbarheten vara på en acceptabel nivå då resultatet fortfarande kan appliceras på en stor 
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del verksamheter. Olika typer och storlekar på verksamhet lär dock inte ha några problem att 

ta del av resultatet. 

 

I övrigt har frågorna för intervjuerna utformats på ett sätt att de inte är ledande och påverkar 

resultatet på något sätt. Förhållningsättet under intervjuerna har även det varit att inte leda 

respondenterna till något specifikt resultat eller svar på frågorna. 

 Metodreflektion 8.4

Det finns både för och nackdelar med metodvalen som gjorts för denna studie. Att samla 

information från forskning som kommer från granskade källor och forskningskällor ökar 

studiens trovärdighet, men det kan också få den att verka mer trångsynt. Genom att ta in 

information formas åsikter och inställningar till den informationen som tas in. Området som 

valts har många hål i sig som ännu inte är kartlagda och mycket forskning som finns bygger 

ofta på induktiva slutsatser. Detta gör att studien resultat kan påverkas av confirmation bias, 

att endast information som styrker hypotesen används och inte övrig information (Lundh, et 

al., 1992). Det kan också ha lett till att annan forskning setts som expert-kunskap och att 

brister i den inte läggs märke till. 

 

Fördelar med valet av metod har varit att den sett till att intervjuerna har varit väl förberedda. 

Intervjuerna har varit förberedda med frågor som är relevanta och har minimerat risken att 

hamna i situationer där respondenten eller utförarna varit handlingslösa. Att ha varit påläst på 

ämnet är också det en fördel med tanke på att det är ett brett ämne. 

8.4.1 Alternativ metod 

En alternativ metod skulle kunna vara att ha gjort en fallstudie där ett företag i arbete med att 

implementera molnbaserad arkitektur observeras och noga studerat hur deras arbetssätt, 

rutiner och miljö fungerar och sedan jämföra det med den teori som samlats in från tidigare 

forskning och litteratur. Detta hade kanske i många fall varit ett bättre tillvägagångssätt, men 

det hade begränsat studiens möjligheter då den hade blivit sluten till ett företag eller en 

kontaktperson. Det ansågs vara för lite för att kunna svara på forskningsfrågan. Studien ville 

inte heller dra för kraftiga slutsatser utan ville lämna öppet för kommande studier inom ämnet. 

Studien har endast haft som syfte att fylla vissa hål i redan existerande forskning. 

 

En till fördel med att ha genomfört intervjuer och inte en fallstudie är att informationen som 

samlats in inte är specifik för just den typ av verksamhet som har studerats. Den forskning 

som tagits in beskriver olika verksamheter och olika problem. Det finns dock en direkt 

nackdel i detta och det är att det från början kan vara svårt att veta om den information som 

samlats in riskerat att vara oanvändbar vid slutändan. 

 Förslag på vidare forskning 8.5

För vidare forskning kan studier identifiera problem som hamnar utanför kontrollen för både 

kund och leverantör för publik molnarkitektur. Ämnet är även ett relativt nytt område och det 

kommer ständigt lösningar på problem med tekniken. Därför krävs ständig forskning och 

undersökningar på specifika lösningar, men också undersökningar av hur problem kan lösas. 

Det skulle även vara möjligt att titta på om det finns lösningar på inlåsningseffekten, 

exempelvis för lösningar för integration mellan flera leverantörer. 
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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 Handels- och IT-högskolan (HIT) 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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