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Sammanfattning  
 

Det är viktigt för företag att kunna fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt anpassa 

företaget efter rådande förhållanden för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

Många företag använder affärssystem som innehåller funktioner och rutiner för att bedriva 

affärsverksamhet. Idag använder ofta företag traditionella affärssystem, det vill säga, 

egenutvecklade eller standardsystem för att stödja företagets processer. Dessa system kräver i 

många fall att verksamheten avsätter stora resurser för att implementera, drifta och förvalta 

dem. Molnbaserade tjänster är en relativt ny teknik som kan hjälpa företag att bedriva 

affärsprocesser. Fördelen med dessa är att företaget självt inte behöver stå för mycket av det 

underhåll traditionella system kräver utan kan istället lägga ut det på leverantören. Denna 

uppsats undersöker hur organisation och användare påverkas av byte från traditionellt system 

till molnbaserad tjänst. 

 

Undersökningen har genomförts med en fallstudie på Sandvik Mining and Construction 

bestående av intervjuer och en enkätundersökning. För att ta reda på hur organisationen 

påverkas av byte från traditionellt system till molnbaserade tjänster har vi genomfört 

personliga intervjuer med ansvariga på IT-avdelningen som arbetar med att införa 

molnbaserade tjänster. Enkätundersökningen genomfördes för att försöka ta reda på hur 

användare påverkas av och upplever övergången. 

 

Resultatet visar att byte från traditionellt system till molnbaserade tjänster kan ha stor 

inverkan på organisationen på sätt som litteraturen på området inte nämner. Detta involverar 

bland annat systemkostnader och infrastrukturen; framförallt kan problem uppstå vid 

integrering av molnbaserade tjänster i redan existerande infrastrukturer. Enkätundersökningen 

visar på att molnbaserade tjänster ger användarna möjlighet att arbeta på sätt som tidigare inte 

varit möjligt.  
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1 Inledning 

nledningskapitlet behandlar rapportens bakgrund, syfte och problemformulering. 

Läsaren får även ta del av en övergripande frågeformulering som övergår till 

distinkta och tydliga frågeställningar. Målgruppen och avgränsningarna för arbetet 

presenteras. Dispositionen i slutet av kapitlet beskriver ett övergripande upplägg för 

hela rapporten. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Organisationsstrukturer och strategier för att bedriva affärer förändras ständigt. Ett företags 

överlevnad kan bero på dess förmåga att fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt 

anpassa företaget efter rådande förhållanden. Befintliga IT-strategier för att bedriva lönsamma 

verksamheter kan snabbt behöva anpassas för att fortsatt vara lönsamma. 
1
 

 

Företag bedriver ofta sin verksamhet med hjälp av standardsystem eller egenutvecklade 

system som är anpassade till en specifik uppgift. Detta medför att företag många fall måste stå 

för en omfattande infrastruktur för att kunna använda systemet. 
2
 Det måste exempelvis finnas 

lagringsplats, processorkraft och bandbredd för att systemet skall fungera i en 

fleranvändarmiljö. Ett problem är att det kan vara dyrt för företaget att själv tillhandahålla 

denna teknik och personal för att hantera uppgraderingar och förvaltning av systemen. Det 

tillkommer också kostnader för uppdateringar av systemen och de eventuella modifieringar 

som kan krävas om företaget ändrar på sina rutiner eller processer. 
3

 Dessutom kan 

implementeringsprocessen bli väldigt tids- och resurskrävande. 
4
 Detta är bara några få skäl 

till att det kan vara intressant för företag att undersöka andra lösningar för sitt IT-stöd. 

 

Ett fenomen som uppmärksammats på senare år och ofta diskuteras i media och bland IT-folk 

är Cloud Computing. Cloud Computing kan innebära olika saker och det verkar inte finnas en 

enhällig definition av vad det egentligen innebär. 
5
  

 

"Om man frågar 10 IT-experter får man 10 olika svar." 
6
 

 

Cloud Computing kan bland annat innebära att ett företag hyr ett affärssystem som 

en webbaserad tjänst från en leverantör och lagrar data på leverantörens servrar. Genom att 

hyra tjänsten slipper företaget själva stå för eventuell utveckling av systemet, drift, underhåll 

och informationslagring med mera. Cloud Computing framställs ofta som lösningen för ett 

företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet och vara flexibla inför 

potentiella organisationsförändringar. 
7
 

                                                 
1 Stanoevska-Slabeva, K., et al. (2010) "Grid and Cloud Computing - A Business Perspective on Technology and 

Applications", s. 5 
2 Askenäs, L (2000) "Affärssystemet - En studie om teknikens aktiva och passiva roll i en organisation", s. 5-6 
3  Miller, M. (2009) "Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the Way You Work and 

Collaborate Online" s. 25 - 26. 
4 Nilsson, A. G. (1991) ”Anskaffning av standardsystem för att utveckla verksamheter : utveckling och prövning 

av SIV-metoden” s. 15 
5 Velte, T et al. (2010) "Cloud Computing, A Practical Approach" s. 3 
6 Ibid. s. 3 
7 Hurwitz, J et al. (2010) "Cloud Computing For Dummies" s. 7 
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I och med att det inte fins någon klar definition av Cloud Computing och att det är ett relativt 

nytt fenomen kan bilden av detsamma från olika källor se väldigt annorlunda ut. Vissa 

fokuserar på teknikens fördelar medan andra fokuserar på nackdelar, vilket gör att det kan 

vara svårt att få en klar bild över vilka resultat som kan förväntas vid en eventuell 

implementering. 

 

"Cloud Computing" kommer i denna rapport referera till den teknik som möjliggör 

molnbaserade tjänster. "Molnbaserade tjänster" kommer att vara ett samlat uttryck för de olika 

tjänstebaserade lösningar leverantörer kan erbjuda kunder. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Det finns många frågetecken kring hur Cloud Computing kan förändra en organisation och de 

anställdas arbetssituation. På grund av att Cloud Computing är ett nytt fenomen är det ont om 

fallstudier som beskriver faktiska implementeringar eller praktiskt användande. Det är även 

ont om litteratur som beskriver hur företag och organisationer uppfattar övergången från 

traditionella system till molnbaserade tjänster. Mycket av litteraturen om Cloud Computing 

handlar om implementeringsmöjligheter och tekniska möjligheter. Då detta är ett område som 

håller på att mogna, eller i alla fall är relativt outforskat, ter det sig naturligt att det beskrivs 

utifrån vilken potential det har att åstadkomma något.  

  

En övergång från traditionellt system till molnbaserad tjänst kan innebära att företag måste 

satsa pengar inom nya områden men samtidigt kan minska tidigare omfattande kostnader. I 

vissa fall kan användarnas arbetssituation påverkas vid implementering eller användande av 

ny teknik. 

  

Viktiga frågor som företag måste ställa sig själva kan vara av typen: 

Hur påverkas systemets tillgänglighet för användarna? Hur påverkas systemkostnaderna för 

företaget? Kan webbaserade system erbjuda samma funktionalitet som traditionella system? 

Upplevs webbaserade affärssystem som säkra att arbeta i? 

 

Som tidigare sagts är den litteratur som finns att tillgå väldigt inriktad på de möjligheter 

Cloud Computing kan medföra och till viss del även vilka problem det kan medföra. Dock 

känner vi att det som saknas inom området är studier som visar på hur organisationer och 

användare påverkas av den nya tekniken, med fokus på övergång från traditionella till 

molnbaserade system. 

 

1.3 Syfte 
 

Med hjälp av teoristudier kommer vi att ta reda på vilka fördelar som förespråkas för 

organisation och användare genom att använda molnbaserade tjänster istället för traditionella 

system. Teorin kommer därefter att jämföras med en empirisk studie som är baserad på ett 

företag och deras erfarenhet och användande av molnbaserade tjänster.  

 

Syftet med rapporten är att ge en bild över hur organisation och användare inom ett företag 

faktiskt påverkas av byte, helt eller delvis, från traditionella system till molnbaserade tjänster.  
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Vidare hoppas vi med hjälp av denna rapport kunna ta fram information och eventuellt peka 

på viktiga aspekter gällande användarnas upplevelse av molnbaserade tjänster som företaget 

inte har tänkt på.  

1.4 Frågeställning 
 

Cloud Computings påverkan på organisation och användare kommer att undersökas inriktat 

på följande frågor: 

 Hur påverkas företagets systemkostnader, infrastruktur och arbetskraftsutnyttjande av 

byte från traditionellt system till molnbaserad tjänst? 

 På vilket eller vilka sätt påverkas användarnas arbetseffektivitet, flexibilitet och 

systemtillgänglighet vid byte från traditionellt till molnbaserat system? 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Cloud Computing är ett omfattande område där det finns många aspekter att undersöka. Vi 

kommer inte att gå in djupt på den fysiska implementeringsprocessen utan fokusera på 

organisations- och användarpåverkan.  

  

För att studien inte skall bli för omfattande och överskrida tidsramen kommer vi att fokusera 

på och undersöka ett företag. Genom att vi fokuserar på ett företags upplevelser kan vi få ett 

större djup i våra undersökningar än om vi hade undersökt flera företag. Detta arbetssätt ger 

oss tid att genomföra både intervjuer och en enkätundersökning. 

 

1.6 Målgrupp 
 

Denna rapport riktar sig främst till medstuderande vid det systemvetenskapliga programmet 

men även till personer och företag som är intresserade av ämnet Cloud Computing. 

 

Förhoppningsvis kan studien vara intressant för det behandlade företaget men även för andra 

företag eller personer som är intresserade av att veta mer om Cloud Computing och dess 

effekter på organisationer och användare.  

 

1.7 Disposition 
 

Inledning: Inledningskapitlet behandlar rapportens bakgrund, syfte och 

problemformulering. Frågeställningar presenteras och avgränsas därefter 

och kapitlet landar slutligen i att förklara rapportens målgrupp. 

 

Metod: I detta avsnitt kommer vi att beskriva olika ansatser för forskningsarbete 

och olika metoder för datainsamling. Därefter presenteras och motiveras 

de val vi har gjort gällande ansatser och metoder för detta arbete. 
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Teori: Denna del av rapporten presenterar den teori som ligger till grund för 

undersökningen. Avsnittet behandlar områdena ”Affärssystem” och 

”Molnbaserade tjänster”. 

 

Empiri: Inledningsvis kommer vi i detta kapitel redogöra för vårt fall samt det 

företag det rör. Vidare kommer de resultat som framkommit genom 

undersökningen att presenteras. 

  

Analys: De olika teoretiska områden som presenterats i teorin kommer i detta 

stycke att jämföras med de empiriska data som framkommit genom 

undersökningsarbetet. 

 

Slutsatser: I detta kapitel kommer vi att besvara uppsatsens frågeställningar utifrån 

arbetets analys. 

  

Reflektioner: I detta avsnitt reflekterar vi över undersökningsprocessen och dess olika 

delar. Här kommer vi även att reflektera över och kritisera vårt 

tillvägagångssätt och därigenom göra klart för läsaren vad som kan ha 

påverkat undersökningsresultatet. 
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2 Metod 

etta kapitel kommer inledningsvis att utifrån teori beskriva olika ansatser och 

metoder inom samhällsvetenskaplig forskning för att senare gå in på våra val av 

ansatser och metoder för datainsamling. Metodkapitlet avslutas med ett avsnitt där vi 

beskriver hur olika delar av arbetet genomfördes. 

 

2.1 Ansats 
 

För att bedriva forskning kan man använda sig av olika metoder. Metoderna beskriver 

bland annat olika sätt att samla in, tolka och värdera teori respektive empiri. 
8
 I detta 

avsnitt beskrivs två väl beprövade forskningsansatser som skiljer sig mycket från 

varandra, hermeneutik och positivism.  

 

2.1.1 Hermeneutik 

 

Hermeneutik är en samling tanketraditioner där studier av språk, kommunikation och tolkning 

av texter är företrädande. Grundtanken inom hermeneutik bygger på att människors avsikter 

går att utläsa eller tolka genom att studera deras handlingar, språk och gester. 
9
 Tanken är att 

man enligt hermeneutiken inte kan studera tänkande och förståelse som en isolerad företeelse 

utan att man alltid måste se till att det är en individ bakom studieobjektet som har en bakgrund 

och bär på tidigare erfarenheter. 
10

 Genom att tolka texter och språk kan forskaren extrahera 

den bakomliggande meningen i det valda studieobjektet. 
11

 

 

En av hermeneutikens viktigaste uppgifter är att rekonstruera den kontext det tolkade objektet 

hämtas ifrån. Kännedom om kontexten ger grund åt tolkningar och därigenom ökas 

sannolikheten för att tolkningen är korrekt. 
12

 Genom att skapa sig en övergripande bild av 

tolkningsobjektet kan man utifrån denna bild tolka de enskilda delarna i texten för sedan 

kunna relatera dessa delar till helheten. 
13

 

 

Förförståelse är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken och handlar om att forskarens tidigare 

lärdomar, erfarenheter, upplevelser och känslor spelar en stor roll vid tolkning av olika 

studieobjekt. Därför är förförståelsen aldrig neutral utan har alltid en riktning som beror på 

den som tolkar. Detta ger att förförståelsen både kan vara en fördel och en nackdel för 

forskaren beroende på vad som studeras. 
14

 Om man tar ett exempel där man skall undersöka 

något som har med en kultur att göra kan det både vara en fördel och en nackdel om forskaren 

har vuxit upp i den kulturen. En nackdel kan vara att man blundar för sådant som för en själv 

är helt uppenbart medan det kan vara en fördel i att forskaren lätt kan förstå och identifiera sig 

med de som ingår i studien.  

                                                 
8 Gunnarsson, R (2006) "Översikt över metoder baserade på empirisk-holistisk (kvalitativ) kunskapsansats" 
9 Olsson, H., Sörensen, S. (2007) “Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv”, s. 99 
10 Ibid. s. 100 
11 Ödman, Per-Johan (2004) ”Hermeneutik och forskningspraktik”, s. 72 
12 Ibid. s. 80 
13 Olsson, H., Sörensen, S. (2007), s 101 
14 Ödman, Per-Johan (2004), s. 75 

D 
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Inom hermeneutiken finns en nära relation mellan förståelse och förklaring. För att kunna 

förklara något måste vi ha förstått det vi förklarar. Tolkningar innehåller ofta förklaringar 

eller bygger på dem. 
15

 

 

Hermeneutikens mål är att förstå ett studieobjekt men inte att förklara det. Att förklara ett 

objekt kan hjälpa till vid arbetet med att förstå detsamma, men det är inte förklarandet i sig 

som är det viktiga. Tanken är att forskaren skall försöka se saker ur samma perspektiv som 

informanten. För att göra detta krävs det att forskaren tar hänsyn till informantens 

livssituation och medvetet använder sina egna värderingar för att tolka studieobjektet. 
16

  

 

Olsson och Sörensen kallar detta för horisontsammansmältning och menar att informanten 

och forskaren initialt sett har olika horisonter, eller perspektiv, genom vilka de blickar ut över 

världen. Genom att forskaren tar del av informantens hela livssituation närmar sig forskarens 

horisont informantens tills det att de sammansmälter och forskaren förstår informanten till 

fullo. När detta är uppnått kan forskaren se på världen genom informantens perspektiv och 

kan på så sätt förstå informantens handlande i text, tal eller skrift. 
17

 

 

Det finns olika sätt att kontrollera sitt tolkningsarbete och skapa möjligheter för läsaren att 

granska och öka tolkningarnas giltighet. 
18

 För att utröna om texter är pålitliga krävs det att 

man som forskare är källkritisk. 
19

 Källkritik bör även tillämpas exempelvis vid intervjuer. 

Intervjupersonerna måste kunna anses vara pålitliga och representativa för det man som 

forskare vill undersöka. 
20

 

 

2.1.2 Positivism 

 

Positivismen kan ses som motsatsen till hermeneutik i och med att den i grunden härstammar 

från de naturvetenskapliga traditionerna. Positivism präglas av att man vill generera absolut 

kunskap och därav kommer även dess namn, nämligen att man vill bygga på positiv, eller med 

ett annat ord säker, kunskap. 
21

 

 

De som anammar det positivistiska synsättet anser att det bara finns två källor till kunskap. 

Den ena kommer ur det som vi kan uppfatta med våra sinnen och den andra källan springer ur 

det vi kan räkna ut med logik. Detta betyder att man inte kan förlita sig på källor som man 

inte med rimlig sannolikhet kan avgöra vara sanna som till exempel heliga eller religiösa 

skrifter, intuition eller genom teoretisk spekulation. 
22

 

 

Inom positivismen finns empiriska och logiska sanningar. Empiriska sanningar är sådant som 

forskaren kan iakttaga med sina sinnen medan de logiska sanningarna är det som forskaren 

kan utarbeta med hjälp av sitt intellekt. Skillnaden mellan dessa är att man inte kan vara säker 

på att de empiriska sanningarna är korrekta. I samband med empiri kan saker uppfattas på fel 

                                                 
15 Ödman, Per-Johan (2004), s. 75 
16 Olsson, H., Sörensen, S. (2007), s. 102 
17 Ibid. s. 102 
18 Ödman, Per-Johan (2004), s. 81 
19 Ibid. s. 82 
20 Ibid. s. 85 
21 Thurén, T. (2007) "Vetenskapsteori för nybörjare", s.16 
22 Ibid. s. 17 
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sätt vilket resulterar i att empiriska påståenden kan vara osannolika men ändå tänkbara. 

Logiska sanningar kräver att påståenden följer logikens krav annars måste de automatiskt 

anses vara falska eller otänkbara. 
23

  

 

2.2 Metodteori 
 

I forskningssammanhang används olika metoder beroende på vad man vill uppnå med 

studien. Nedan beskrivs kvantitativ och kvalitativ metod.  

 

2.2.1 Kvantitativ metod 

 

Kvantitativa metoder innebär att man som forskare samlar in empiriska och kvantifierbara 

data för att sedan sammanställa dem i statistisk form. Tanken med att använda sig av stora 

datamängder är att man skall kunna fånga samband, fördelning och variation inom 

undersökningsgruppen. 
24

 

 

Kvantitativa undersökningar kan delas upp i två huvudkategorier. Deskriptiva kallas de 

undersökningar som försöker beskriva verkligheten givet en frågeställning. Exempel på detta 

kan vara frågor av typen "hur stor andel av den vuxna befolkningen använder mobiltelefon?". 

Tillvägagångssättet i dessa undersökningar är oftast att man drar ett slumpmässigt stickprov 

som undersöks för att på så sätt få svar på sin fråga. 
25

 

 

Den andra kategorin är explanativa undersökningar. Kort sagt är inte målet med explanativa 

undersökningar att beskriva verkligheten på det sätt som de deskriptiva undersökningarna 

utan att snarare förklara på vilket sätt verkligheten hänger ihop. Tanken är att man delar in 

studieområdet i variabler och undersökningens mål är att förklara hur dessa variabler påverkar 

varandra. 
26

 

 

Är man intresserad av att kunna ange frekvenser eller ange hur många procent av en 

befolkning som tycker det ena eller det andra är en kvantitativ studie att föredra. 
27

 

 

2.2.2 Kvalitativ metod 

 

Kvalitativa metoder utmärker sig genom att man vill karaktärisera ett fenomen och på detta 

sätt beskriva eller modellera fenomenets sammanhang med omvärlden. Till skillnad från 

kvantitativa metoder går inte kvalitativa metoder att använda för att beskriva saker som 

storlek, mängd eller kvantitet. 
28

 

  

                                                 
23 Thurén, T. (2007),  s. 19 
24 Nationalencyklopedin (2010) "Kvantitativ metod" 
25 Svenning, C (2003), "Metodboken – Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling – Klassiska och nya 

metoder i informationssamhället – Källkritik på Internet", s. 75 
26 Ibid. s. 75 
27 Trost, J. (2005) "Kvalitativa intervjuer", s. 14 
28 Olsson, H., Sörensen, S. (2007), s. 79 
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Kvalitativa studier används om man vill erhålla en djupare förståelse inom ett ämne, händelse 

eller situation. Dock är möjligheterna för generalisering väldigt små. 
29

 Vill man exempelvis 

förstå människors sätt att resonera eller reagera är en kvalitativ studie rimlig. 
30

 

 

I kvalitativa undersökningar arbetar man ofta varierat och med ett kreativt tänkande. Empirin 

används ofta för att visa om en teori eller generalisering är möjlig. Kvalitativ analys görs ofta 

på små material där statistiska beräkningar inte går att genomföra och arbetar med mer 

komplexa teman än kvantitativa undersökningar. 
31

 

 

2.3 Deduktion, induktion och abduktion 
 

Deduktion och induktion är två olika vetenskapliga metoder inom vetenskapsteori. 

Avsnittet beskriver också abduktion som är en kombination av de båda metoderna 

deduktion och induktion. 
32

 

 

2.3.1 Deduktion och induktion 

 

Deduktion innebär att forskaren utgår ifrån en referensram till exempel teori eller en modell 

och med hjälp av denna formulerar hypoteser som prövas mot empiri. Induktion jobbar från 

motsatt håll, det vill säga, att man utifrån observationer skapar teoretiska begrepp. 
33

 

 

Figur 1 visar hur de två olika ansatserna fungerar. Bilden är dock idealiserad och visar inte 

hela sanningen. Om vi tar en enkätundersökning i beaktande finner vi att den, i större 

utsträckning än en fallstudie, är av en deduktiv karaktär. Detta ter sig naturligt då 

enkätundersökningen skapas från en teoretisk grund medan fallstudien kan innehålla element 

av intervjuer som kan vara av ostrukturerad eller öppen form. Hypoteser i figuren behöver 

inte av nödvändighet betyda hypoteser utan kan bytas ut mot exempelvis operationaliserade 

frågor som i ett frågeformulär. 
34

 

 

                                                 
29 Björklund, M., Paulsson, U. (2003) ”Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera”, s.63 
30 Trost, J. (2005), s. 14 
31 Svenning, C. (2003), s. 71-73 
32 Le Duc, M. (2007) ”Induktion, deduktion och abduktion” 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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Teori (modell)

Observationer

Verkligheten 

(Mätning, tolkning)
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Generalisering

Induktiv ansats Deduktiv ansats

 
 

Figur 1 Induktion och deduktion enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson via Le Duc. 
35

 

 

Det deduktiva arbetssättet innebär att man från givna premisser eller en teorigrund drar 

slutsatser om det valda studieobjektet. Ofta förklarar teorigrunden hur saker och ting förhåller 

sig till varandra i verkligheten. 
36

 Deduktion innebär att en logisk slutsats kan dras om den är 

logiskt sammanhängande, däremot behöver slutsatsen inte stämma överens med verkligheten. 

Därför kan det vara lämpligt att vara misstänksam mot deduktiva resonemang och kontrollera 

om de är verklighetstrogna. 
37

 

 

En sorts deduktiv metod kallas den hypotetiskt-deduktiva metoden. Den går ut på man ställer 

upp hypoteser och sedan gör en deduktiv slutledning. Därefter undersöker man om 

hypoteserna stämmer överens med verkligheten. Med denna metod använder man sig av både 

empiri och logik. 
38

 

 

Vid induktivt forskningsarbete utgår forskaren från upptäckter i verkligheten. Upptäckterna 

sammanförs till allmänna principer som i sin tur sammanförs i en teori. 
39

 Det går aldrig att 

vara helt säker på en induktiv slutledning eftersom den bygger på empiriskt material som 

sällan utgör en fullständig undersökning. Även induktiva slutledningar som är grundade på 

väldigt stort material kan visa sig vara felaktiga. 
40

 

 

Med hjälp av induktion kan man komma fram till större eller mindre sannolikheter men 

resultatet kan aldrig uppnå hundraprocentig visshet. 
41

 

                                                 
35 Le Duc, M. (2007) 
36 Olsson, H., Sörensen, S. (2007), s. 32 
37 Thurén, T. (2007), s. 28 
38 Ibid. s. 29 
39 Olsson, H., Sörensen, S. (2007), s. 32 
40 Thurén, T. (2007), s. 24 
41 Ibid. s. 26 
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2.3.2 Abduktion 

 

I praktiskt utrednings- och forskningsarbete används ofta en kombination av deduktion och 

induktion vilken kallas för abduktion. Exempelvis kan en studie inledas med att utföra 

intervjuer utan något mätinstrument (till exempel ett formulär med fördefinierade frågor). 

Resultatet av dessa kan användas för att skapa en konceptuell modell av verkligheten som 

sedan testas mot respondenter i strukturerade intervjuer. Till exempel kan en studie först 

utföra några inledande intervjuer utan något mätinstrument för att bygga en modell som i ett 

andra steg testas mot respondenter i en strukturerad intervjuundersökning.
 42

 

 

Nedan följer ett citat av Charles Sanders Peirce, "abduktionens fader", som förklarar 

skillnaderna mellan deduktion, induktion och abduktion. 

 

“Deduction proves that something must be, Induction shows that something actually is 

operative, Abduction merely suggests that something may be.” 
43

 

 

Fritt översatt blir det något i stil med ”Deduktion säger att något måste vara, induktion säger 

att något faktiskt är, abduktion däremot säger att det finns en möjlighet att något kan vara.”  

 

Alvesson och Sköldberg uttrycker att det i de flesta fallstudiebaserade undersökningar är just 

abduktion som används i stället för ren deduktion eller induktion. De fortsätter med att 

förklara att abduktion innehåller drag av både deduktion och induktion men att det samtidigt 

är viktigt att förstå att abduktion inte är en enkel blandning av de båda då det abduktiva 

arbetssättet innefattar moment som inte kan kopplas till vare sig deduktion eller induktion. 
44

 

 

Om ett abduktivt arbetssätt tillämpas sker under arbetets process förfiningar, justeringar och 

utvecklingar av både empiri och teori. Abduktionen skiljer sig också från deduktion och 

induktion genom att den även innefattar begreppet förståelse. 
45

 

 

Abduktionen liksom induktionen utgår ifrån empirisk fakta men den bortser inte ifrån 

teoretisk förförståelse och ligger i den utsträckningen närmare deduktionen. 
46

 

 

                                                 
42 Le Duc, M. (2007) 
43 Peirce, Charles Sanders, 1839-1914 (1998), "The essential Peirce: selected philosophical writings / edited by 

the Peirce Edition Project - Vol. 2 (1893 - 1913)", s. 216 
44 Alvesson, M. Sköldberg, K. (2008) ”Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod”, s. 55 
45 Ibid. s. 55 
46 Ibid. s. 56 
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2.4 Reliabilitet, validitet och triangulering 
 

Reliabilitet och validitet är två mått på tillförlitlighet hos en studie. 

Undersökningsmetoder, mått och mätinstrument med mera måste vara reliabla och 

valida för att kunna generera tillförlitlig data. 
47

 Detta avsnitt går övergripande in på 

vad begreppen innebär och vad som kan tillämpas för att öka desamma. Vidare 

förklaras begreppet triangulering som kan vara en kombination av flera metoder. 
48

 

 

2.4.1 Reliabilitet 

 

Enligt Sverke M. handlar reliabilitet om i vilken utsträckning ett empiriskt mått innehåller 

slumpmässiga mätfel. Dessa mätfel kan uppstå på många olika sätt och påverkar 

tillförlitligheten i mätningen. Reliabilitet handlar även om hur stabilt ett mätinstrument är, det 

vill säga: vid hög reliabilitet genererar ett mätinstrument samma resultat vid upprepade 

mättillfällen. 
49

 

 

Vid intervjuer kan mätfel uppkomma till exempel vid trötthet, tillfälliga sinnesstämningar och 

tolkningssvårigheter av frågor. Desto mindre feltermer ett mätinstrument har desto högre är 

dess reliabilitet. 
50

 

 

Det är viktigt att vara observant med reliabiliteten hos mätinstrument inom stort sett alla 

vetenskaper. Eftersom forskaren ofta själv konstruerar mätinstrumentet för att till exempel 

sammanställa människors åsikter gällande en viss aspekt finns det risk att instrumentets 

tillförlitlighet blir låg. Forskaren måste bortse från egna uppfattningar av aspekten och bland 

annat inte använda ledande frågor. 
51

 

 

Vid enkätundersökningar och stora intervjuundersökningar finns det olika metoder att 

bestämma reliabilitet. Genom att testa samma individ två gånger kan man med hjälp av 

svarsskillnader se om testet har hög reliabilitet. Forskare kan även lägga in kontrollfrågor, det 

vill säga, ett mindre antal frågor med annorlunda formulering som egentligen efterfrågar 

samma saker som tidigare har efterfrågats i undersökningen. Vid hög reliabilitet är svaren 

identiska. 
52

 

 

2.4.2 Validitet 

 

Olsson och Sörensen definierar validitet som "...Ett mätinstruments förmåga att mäta det som 

ska mätas". 
53

 

 

                                                 
47 Ejvegård, R. (2009) ”Vetenskaplig metod”, s. 77 
48 Svenning, C. (2003), s. 17 
49 Sverke, M. (2004) "Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta", s. 55 
50 Ibid. s. 55 
51 Ejvegård, R. (2009),  s. 78  
52 Ibid. s. 79 
53 Olsson, H., Sörensen, S. (2007), s. 76 
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Ett reliabelt mätinstrument innehåller alltid någon form av systematisk variation. Validitet har 

att göra med i vilken utsträckning den systematiska variansen i mätresultatet beror på 

teorigrundens anlag för spridda mätresultat snarare än mätinstrumentets inneboende varians. 
54

 

 

Validitet kan vara svårt att mäta eftersom det handlar om i vilken grad utomstående faktorer 

systematiskt påverkar värdet i det observerade instrumentet. För att kunna mäta ett 

instruments validitet måste man förlita sig på teorin. Teorin är den enda riktlinjen som finns 

gällande vad ett begrepp är avsett att mäta och kan avgöra hur "korrekt" ett empiriskt mått är. 
55

 Validiteten vid enkäter och intervjuer kan ökas genom att formulera tydliga och ej vinklade 

frågor. 
56

 

 

Ejvegård, R skriver att "... det konstateras att vid låg reliabilitet hos ett mätinstrument (och 

därmed låg reliabilitet på måttet), så blir också validiteten låg. God reliabilitet är en 

nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för god validitet.". Detta innebär att vi kan ha en 

hög reliabilitet men ändå sakna validitet. 
57

 

 

2.4.3 Triangulering 

 

Ett sätt att öka tillförlitligheten för en studie är att få fler perspektiv på studieobjektet genom 

att använda sig av flera olika metoder för att undersöka ett och samma fenomen. Detta kallas 

triangulering då två eller fler exempelvis kvalitativa och kvantitativa metoder används för att 

uppnå samma syfte. 
58

 I samband med kvalitativa intervjuer kan man exempelvis formulera 

frågor som syftar till samma svar som i en kvantitativ undersökning. 
59

 Resultaten av olika 

metoder jämförs sedan för att tolkas som helhet. 
60

 

 

Det finns olika typer av triangulering exempelvis datatriangulering, utvärderartriangulering 

och teoretisk triangulering. Vid datatriangulering används flera olika datakällor till exempel 

böcker eller respondenter. Utvärderartriangulering betyder att olika utvärderare av materialet 

används. Teoretisk triangulering innebär att olika teorier används på samma område av data. 
61

 En nackdel med triangulering är att datamängden över forskningen kan bli väldigt stor och 

svår att hantera vilket kan göra att studien går över tidsramen. 
62

 

 

                                                 
54 Sverke, M. (2004), s. 63 
55 Ibid. s. 65 
56 Björklund, M, Paulsson, U. (2003), s. 60 
57 Ejvegård, R. (2009), s. 82 
58 Björklund, M, Paulsson, U. (2003), s. 76 
59 Trost, J. (2005), s. 17 
60 Gustavsson, B. (2004) ”Grundad teori”, s. 213 
61 Björklund, M., Paulsson, U. (2003), s. 77 
62 Repstad, P (2007) ”Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap”, s. 28 
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2.5 Metod för datainsamling 
 

Vid undersökningar finns det olika metoder för att samla in data. Några av de mest 

förekommande är intervju- och enkätundersökningar. Nedan följer beskrivningar av 

dessa två metoder då det är de vi kommer att använda oss av för denna undersökning. 

 

2.5.1 Intervjuer 

 

Intervju är en vanlig kvalitativ insamlingsmetod för att få information om 

undersökningspersonens värld. 
63

 Kvalitativa intervjuer kännetecknas bland annat genom att 

intervjuaren ställer enkla och raka frågor och intervjupersonen ger uttömmande och komplexa 

svar. Detta innebär att kvalitativa intervjuer ofta genererar en stor del material innehållande 

fakta och åsikter. 
64

 

 

För att man som intervjuare skall få ett så bra resultat som möjligt krävs det att man får 

intervjupersonen samarbetsvillig, det vill säga man skall få den intervjuade att känna sig som 

den viktiga i situationen. Det är även viktigt att hålla intervjun på ett professionellt plan och 

se till att man verkligen får svar på de frågor som ställs, annars blir inte intervjun tillförlitlig 

och svaren kan inte ses som giltiga. 
65

 

 

Det är viktigt att redan innan intervjun planera hur analysen skall gå till och hur resultatet 

skall presenteras eftersom dessa aspekter kan ställa krav på intervjuns karaktär. 
66

 

 

2.5.1.1 Utformning 

 

Innan intervjun tar plats måste undersökningens ”varför” och ”var” vara tydligt definierade. 
67

 

 

Vid kvalitativa intervjuer används inga frågeformulär med fördefinierade frågor. Tanken är att 

den intervjuade skall styra större delen av samtalet och val av delaspekter i intervjun. 

Intervjuaren gör istället upp en lista på vilka frågeområden man vill ta upp. 
68

 

  

Validiteten vid enkäter och intervjuer kan ökas genom att formulera tydliga och ej vinklade 

frågor. 
69

 

 

2.5.1.2 Dokumentering 

 

För att underlätta dokumenteringen av intervjun kan det vara en bra idé att spela in den. 

Denna teknik medför dock både för- och nackdelar. En fördel är att man efter intervjun kan 

lyssna på den igen och analysera tonfall och ordval med mera. Eftersom intervjun spelas in 

                                                 
63 Olsson, H., Sörensen, S. (2007), s. 78-79 
64 Trost, J. (2005), s. 7 
65 Olsson, H., Sörensen, S. (2007), s. 102 
66 Ibid. s. 102 
67 Ibid. s. 102 
68 Trost, J. (2005), s. 50 
69 Björklund, M, Paulsson, U. (2003), s. 60 
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behöver intervjuarna under intervjun inte nedteckna densamma utan kan koncentrera sig på 

vad som sägs. Det är även lätt att i efterhand transkribera intervjun genom att lyssna på vad 

som har diskuterats. 
70

 

 

En nackdel med att spela in intervjun är att det kan ta lång tid att lyssna på inspelningen och 

man kan behöva spola fram och tillbaka för att leta fram en viss detalj. Detaljer som gester 

och mimik går även förlorade vid en ljudupptagning. 
71

 

 

2.5.2 Enkäter 

 

Enkäter är en mycket vanlig källa för kvantitativa data och en bra undersökningsmetod när 

man försöker spegla människors tycke, smak och åsikter. Undersökningen kan distribueras på 

många olika sätt, till exempel genom e-post, hemsidor och personliga sammankomster. Några 

stora fördelar med enkätundersökningar är att metoden är billig, även för stora kvantiteter, 

datainsamling kan standardiseras och känslan av anonymitet är hög. På grund av den höga 

anonymitetskänslan är metoden mindre känslig för sådant som att uppgiftslämnare vill 

framställa sig i bra dager. 
72

 

  

Nackdelar kan vara att frågeformulär inte lämpar sig vid komplexa frågor och det finns risk 

för stort bortfall om frågeformuläret inte intresserar respondenterna. 
73

 

 

Det finns olika former av frågor i enkätundersökningar, bundna och öppna. De bundna 

frågorna innebär att den som svarar på enkäten ges svarsalternativ som den kan välja mellan, 

exempelvis "ja" och "nej". Öppna frågor är precis som namnet anger: öppna. Det vill säga att 

respondenten kan själv formulera ett svar på frågan. 
74

 

 

2.5.2.1 Utformning 

 

Det finns många aspekter att tänka på vid skapandet av webbenkäter. Förutom att formulera 

tydliga frågor måste webbformuläret tekniskt och säkerhetsmässigt fungera på ett bra sätt. 

Nedan presenteras en lista med principer att följa vid konstruerandet av en webbenkät. 

 

"1: Introducera formuläret (kort, enkelhet, hur gå vidare) 

2: Se till att ingen respondent fyller i formuläret flera gånger (t.ex. genom att använda 

PIN-kod) 

3: Starta lätt (intressant, enkel och fullt synlig förstafråga) 

4: Utforma enligt ett konventionellt format (underlättar ifyllandet av enkäten) 

5: Välj färger noggrant (tänk på konsistens, läsbarhet, navigering, mätegenskaper) 

6: Säkerställa likformighet (fönsterstorlek, operativsystem, webbläsare) 

7: Ge instruktioner (specifika för varje inmatningsåtgärd) 

8: Utforma formulär (undvika drop-down, utnyttja klicka-här) 

9: Låta respondenten hoppa över (inga krav på sekventiell ordning) 

10: Garantera att svar markeras (instruera innan hoppa-över) 

                                                 
70 Trost, J. (2005), s. 53 
71 Ibid. s. 54 
72 Sverke, M. (2004), s. 49-50 
73 Ibid. s. 50 
74 Ejvegård, R. (2009), s. 52 
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11: Ordna frågorna (rulla från fråga till fråga) 

12: Gruppera frågorna (stäva efter en enda kolumn) 

13: Upplysa respondenten om mängden frågor (eng. grafic(sic!) progress indicator) 

14: Undvika kända mätningsproblem (ex. "kryssa alla" och öppna frågor)" 
75

 

   

Av denna lista kan man alltså sluta sig till att man måste beakta några ytterligare aspekter när 

man skapar en webbaserad enkät än när man gör en traditionell dito. De största orosmolnen 

när det gäller webbenkäter tycker vi är att "se till att ingen respondent fyller i formuläret flera 

gånger", "säkerställa likformighet" och "undvika kända mätningsproblem".  

 

Det största problemet med detta är att man inte kan utgå ifrån att alla som fyller i enkäten 

använder sig av samma operativsystem eller samma webbläsare då dessa dels kan tolka 

utformningen av sidan olika men även visa färger på olika sätt. Förutom detta får man väl se 

en webbenkät som likställd med en traditionell enkät i det att man måste tänka på hur man 

formulerar sina frågor samt hur man grupperar dessa för att få en logisk följd. 

 

Om man ska göra en enkätundersökning kan det vara bra att först skicka ut en testenkät. 

Testenkäten skickas till ett litet antal personer inom populationen som man senare tänker 

undersöka. På detta sätt kan man exempelvis få bort oklarheter, intetsägande eller irrelevanta 

frågor och oförståeliga svarsalternativ. 
76

 För att öka reliabiliteten vid enkätundersökningen 

kan kontrollfrågor användas. 
77

 

 

En av utmaningarna med enkätundersökningar är att formulera frågor på ett bra sätt. 

Svårigheterna ligger i att konstruera konkreta frågor från svepande, abstrakta frågeställningar. 

Även forskare med lång forskningspraktik bakom sig har problem med detta. Som student kan 

det vara fördelaktigt att konsultera handledare eller annan mer erfaren person inom området 

när de skall konstruera ett frågeformulär. 
78

 

 

Saker att tänka på vid frågekonstruktion kan vara ”framgår det klart och tydligt vad som 

efterfrågas?”, ”är språket lättförståeligt?”, ”kräver frågan egentligen två svar?”, ”kan alla 

besvara samtliga frågor i undersökningen?” och ”är frågan ledande och/eller värdeladdad?” 
79

 

Det bör finnas möjlighet för den som besvarar enkäten att kommentera frågorna. I slutet är det 

även bra att ha frågor med öppna svar då dessa erbjuder respondenterna möjlighet att i egna 

ord svara på den givna frågan. 
80

 

 

2.5.2.2 Dokumentering 

 

Det är viktigt att ha en hög svarsfrekvens vid enkätundersökningar. För att resultatet skall vara 

statistiskt relevant bör svarsfrekvensen vara runt 80 %. Har under 70 % av personerna 

besvarat undersökningen är resultatet i vissa fall inte lika intressant men man kan få 

upplysningar av andra slag. 
81

 

                                                 
75 Gatarski, R. (2004) ”E-metologi”, s. 275-276 
76 Ejvegård, R. (2009), s 58 
77 Björklund, M, Paulsson, U. (2003), s. 60 
78 Svenning, C (2003), s. 116 
79 Ibid. s. 117 
80 Ibid. s. 58 
81 Ejvegård, R. (2009), s. 56 
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Oavsett svarsfrekvens skall en bortfallsanalys genomföras. Analysen ger vägledning om hur 

svarsfrekvensen kan bedömas och ge upplysningar om eventuella felaktigheter i 

undersökningen. Bortfallet kan exempelvis bero på bristfällig frågekonstruktion. 
82

 

 

2.6 Val av metod 
 

Detta avsnitt av rapporten redogör för läsaren hur författarna motiverar val av de olika 

metoder och forskningsansatser som presenterats i metodkapitlet. Vi beskriver även hur 

vi skall få hög reliabilitet och validitet i studien och metoder för datainsamling.  

 

2.6.1 Ansats 

 

Den teori som behandlar Cloud Computing känns ofta som att den försöker sälja in konceptet 

men ger inte exempel på riktiga fall där företags åsikter, tankar, beslut och resultat av 

användandet av tekniken framkommer. För att ge en mer rättvisande bild över Cloud 

Computing kommer vi att tillämpa ett hermeneutiskt förhållningssätt vid teorigranskande. 

Detta tillåter oss att tolka texten, vara kritiska till författarnas resonemang och återge en mer 

nyanserad bild av tekniken än vad författarna ger.  

 

Ett hermeneutiskt synsätt kommer även att tillämpas vid genomförande av intervjuer och 

enkätundersökning då vårt mål är att förstå och tolka företagets tankar gällande användandet 

av Cloud Computing men även hur det påverkar användarna i deras dagliga arbete.  

  

Gällande analys av data från enkätundersökningen kan man anlägga dels ett positivistiskt, dels 

ett hermeneutiskt förhållningssätt. Om man anlägger ett positivistiskt förhållningssätt kan man 

rent praktiskt se på insamlad data, presentera den och konstatera att så är fallet. Om man 

anlägger ett hermeneutiskt förhållningssätt tillåter det oss att tolka data eftersom vi kan 

försöka sätta oss in i användarnas situation utifrån deras olika bakgrunder och förkunskaper 

om ämnet. Vi kommer att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt eftersom det kan vara 

fördelaktigt då användare troligtvis har olika grad av datorvana och utifrån denna vana kan se 

frågor ur olika perspektiv. 

 

2.6.2 Metodteori 

 

Eftersom vår undersökning kommer att innehålla både intervjuer och enkätundersökning 

kommer vi att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att få fram ett bra 

resultat. I intervjusituationerna är tanken att tillämpa ett kvalitativt förhållningssätt eftersom 

vi vill förstå och tolka anledningen till beslutet om bytet till molnbaserade tjänster, men även 

förstå hur det påverkar organisationens olika delar. Enkätundersökningen, som syftar till att 

ge en bild över användarnas erfarenheter, kommer till sin natur att vara kvantitativ då vi helst 

skulle vilja få ett generaliserbart resultat. 

 

 

                                                 
82 Ejvegård, R. (2009), s. 56 
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2.6.3 Induktion, deduktion och abduktion 

 

Det område vi valt att skriva om karaktäriseras av att det fortfarande är relativt ungt och 

således är litteraturen på området i stor utsträckning potentialinriktad. Problemet med sådan 

litteratur är att den oftast bara beskriver vad som kan åstadkommas med tekniken och vilka 

fördelar respektive nackdelar den för med sig. Som tidigare nämnts i problemformuleringen 

ser vi det som ett problem att vi inte kan hitta information eller fallstudier på området som 

beskriver hur organisationer och användare påverkas vid övergång från traditionellt system till 

molnbaserad tjänst. Med detta i åtanke finner vi att en abduktiv ansats kan vara fördelaktig för 

att på ett relativt förbehållslöst sätt kunna beskriva verkligheten sett ur en organisations 

synvinkel.  

 

Det abduktiva arbetssättet tillåter oss att pendla mellan teori och empiri och successivt bygga 

på båda delarna.  

 

Figur 2 visar en bild över den planerade arbetsgången. 
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Figur 2 Planerad arbetsgång för uppsatsarbetet. 
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2.6.4 Reliabilitet, validitet 

 

Reliabilitet och validitet är viktiga faktorer oavsett vilken undersökning som genomförs. 

Nedan kommer vi ge exempel på hur vi har jobbat för att försöka åstadkomma så hög 

reliabilitet och validitet vi kan. 

 

2.6.4.1 Intervjuer 

 

Faktorer som kan påverka en intervjus validitet och reliabilitet kan vara vem som intervjuas, 

var intervjun tar plats och den som intervjuar. I vår undersökning har vi valt att intervjua 

personer med stor erfarenhet inom IT-området och därför kan kännas tillförlitliga då de 

arbetar aktivt med det vi undersöker. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum på ett av 

Sandviks kontor i Sandviken, vilket ger att de som intervjuades befann sig på "hemmaplan". 

Detta kan vara en fördel rent validitetsmässigt genom att intervjuobjekten kan känna sig mer 

bekväma i situationen och ge mer utförliga svar. För att säkerställa att vi som intervjuare 

skulle kunna återge resultaten av intervjuerna spelades de in och transkriberades. 

 

Vi har också när det gäller intervjuer försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa då de 

intervjuade i stor utsträckning var väldigt positiva till området vi arbetat om.  I empirin 

kommer vi att citera direkt ifrån intervjuerna för att öka reliabiliteten hos svaren. 

 

2.6.4.2 Enkäter 

 

Enkätundersökningen kommer endast att rikta sig till personer som har använt eller för 

närvarande använder den molnbaserade projekthanteringstjänsten Projektplatsen. För att inga 

obehöriga skall kunna besvara enkäten kommer vi, när vi skickar ut enkäterna, även bifoga 

unika slumpade PIN-koder. Tanken med dessa koder är att vi, vid datainsamling, skall kunna 

avgöra om svaren är från dem vi avsett eller från någon som inte avsetts deltaga. Till detta hör 

också att vi kan minimera risken för flera svar från samma person. Det bör dock poängteras är 

att koderna inte kommer att användas för att identifiera svarspersonerna utan enbart för de 

ändamål som tidigare angetts. 

 

För att öka reliabiliteten kommer vi att använda kontrollfrågor, det vill säga olikt formulerade 

frågor på olika ställen i undersökningen som egentligen efterfrågar samma sak. Är svaren på 

dessa frågor liktydiga kan man anse att respondenten svarar uppriktigt. Om svaren däremot 

skulle divergera kanske man måste fundera över om respondentens övriga svar är tillförlitliga. 

   

Vi kommer även att ställa frågor om personens bakgrund, datorkunskap, inställning till 

tekniken och eventuell tidigare erfarenhet av molnbaserade tjänster. Respondenternas 

bakgrund och inställning till Cloud Computing kan ge ett vinklat resultat och spela stor roll på 

hur de besvarar frågorna. Bakgrundsfrågorna ger oss möjlighet att stratifiera resultatet, det vill 

säga, dela in respondenterna i klasser eller grupper vilket i sin tur kan ge ett mer intressant 

resultat.  
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2.6.5 Metod för datainsamling 

 

Vi har valt att använda både intervjuer och enkätundersökning som datainsamlingsmetoder.  

Intervjuerna ger oss möjlighet att på djupet undersöka och få en företagsbild över hur 

molnbaserade tjänster påverkar organisationen. Enkätundersökningen är tänkt att ge en bred 

bild över hur företagets anställda upplever molnbaserade tjänster i allmänhet och 

Projektplatsen specifikt. Genom att använda två olika datainsamlingsmetoder får vi både 

bredd och djup på arbetet. 

 

Intervjuerna kommer att äga rum vecka 17 2010 och enkätundersökningen kommer att 

påbörjas kort därefter. 

 

2.6.5.1 Intervju 

 

För att genomföra den kvalitativa studien kommer vi att intervjua personer på företaget som 

innehade en central beslutsfattande roll vid införandet av det molnbaserade systemet som 

undersökningen ämnar behandla. Intervjun kommer att vara djupgående och behandla mer 

komplexa frågor än enkätundersökningarna vilket ter sig naturligt då enkätfrågorna måste 

vara standardiserade medan intervjusituationen kan vara mer dynamisk. Intervjufrågorna 

kommer främst att inrikta sig på organisationsförändringar men även ta upp 

användarpåverkan.  

 

2.6.5.2 Enkätundersökning 

 

För att underlätta arbetet med enkätstudien är tanken att använda oss av en webbaserad 

tillämpning. Detta innebär alltså att de som skall undersökas kommer att få tillgång till ett 

webbaserat formulär, där de med hjälp av en kod kan logga in och svara på enkäten. Den kod 

som kommer att användas kommer att vara unik för varje person som skall svara på enkäten 

men vi kommer inte av forskningsetiska principer koppla ihop koder med de personer som 

använt dem. Detta är också något som måste framgå i e-postmeddelandet som uppmanar till 

att fylla i enkäten. 

 

Enkätundersökningen kommer främst att behandla frågor om användandet av systemet där 

åsikter kan värderas i olika skalor. De personer enkätundersökningen kommer rikta sig till är 

de som utför sitt arbete i den molnbaserade tjänsten. Vi kommer inte att kategorisera 

användarna efter speciella kriterier till exempel efter hur länge de har använt den 

molnbaserade tjänsten eller hur pass involverade de varit i implementeringen av densamma. 
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2.7 Genomförande 
 

Detta avsnitt presenterar hur vi har gått tillväga med arbetet med de olika 

undersökningsmomenten. Det som beskrivs är respondenturval och uppläggen för 

intervjuer och enkätundersökning. 

 

2.7.1 Praktiskt genomförande 

 

Vi var intresserade av ämnet Cloud Computing redan innan vi valde att skriva denna rapport. 

Intresset för ämnet kom till oss båda på grund av den "hype" och exponering det fått i media 

på senare tid. I media framställs tekniken olika beroende på vem som har skrivit artikeln. Ofta 

känns artiklarna vinklade och belyser antingen fördelar eller nackdelar med tekniken. Detta 

gjorde oss intresserade att framställa en mer nyanserad bild av hur det är i verkligheten. 

  

Anledningen till att vi valde att skriva om Sandvik Mining and Construction (SMC) och deras 

användning av Cloud Computing var att vi genom en anställd på företaget fick veta att de 

arbetar aktivt inom detta område. Därefter tog vi kontakt med IT-ansvariga på Sandvik 

Mining and Construction och frågade om det var möjligt att undersöka hur de arbetade med 

Cloud Computing. Responsen vi fick var positiv och de tyckte att det lät som en bra idé och 

ville gärna hjälpa oss. Vi fick även reda på att Sandvik har många användare i ett molnbaserat 

system och såg då möjligheten att genomföra en enkätundersökning som komplement till de 

tidigare planerade intervjuerna. Intervjuerna var tänkta att involvera de IT-ansvariga vi fick 

kontakt med i början av arbetet medan enkätundersökningen skulle rikta sig mot 

slutanvändare. 

 

2.7.2 Urval 

 

Det ursprungliga urvalet för intervjuerna bestod av Ulf Domanders och Mats Hamberg, båda 

involverade inom IT och Cloud Computing. När vi väl kom till företaget fick vi ett tips om att 

det kunde vara bra att intervjua ytterligare en person, Ulrika Lindgren. Ulrika arbetar också 

inom IT och skulle inom en snar framtid börja jobba med den molnbaserade tjänsten 

Salesforce. 

 

För att kunna genomföra enkätundersökningen bidrog en av våra kontaktpersoner på företaget 

med en lista bestående av 60 namn och e-postadresser till personer som arbetade med det 

molnbaserade systemet Projectplace. Det här tillvägagångssättet gav att vi inte hade någon 

kontroll över vad det var som avgjorde att just dessa personer kom med på listan och inte 

heller visste vi något om personernas erfarenheter i Projectplace, kunskapsnivåer och deras 

inställning till molnbaserade tjänster i allmänhet. 

 

2.7.3 Intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes i början av vecka 17 på Sandvik Mining and Construction i 

Sandviken. Intervjupersonerna valde själva tid och plats att genomföra intervjun vilket blev 

ett avskilt konferensrum på eftermiddagen där vi kunde sitta ostört.  
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Vi arbetade semistrukturerat och hade inget frågeformulär vi följde utan hade snarare 

teman uppskrivna som vi ville veta mer om. Målet med detta var att vi som intervjuare skulle 

kunna trycka på vissa områden vi ville veta mer inom men även möjliggöra för 

intervjupersonen att utveckla sina svar.  

 

Intervjuerna inleddes med frasen "Berätta om ert användande av Cloud Computing" och 

sedan försökte vi leda in samtalet mot de områden vi ville veta mer om. Detta möjliggjorde 

för den intervjuade att snabbt komma in på det område den har kunskap inom.  

  

För att lättare kunna komma ihåg intervjuerna i efterhand spelades dessa in med hjälp av 

bärbara datorer så att vi senare skulle kunna transkribera samtalen, vilket de intervjuade också 

informerades om. Utöver detta informerades de intervjuade om syftet med intervjun och hur 

informationen skulle hanteras och användas. Intervjuerna genomfördes på ungefär en timme 

vardera med undantag för en, där intervjupersonen inte var lika insatt i ämnet, som blev lite 

kortare. 

 

2.7.4 Enkätundersökning 

 

För att genomföra enkätundersökningen valde vi att använda oss av Google Forms. Vi valde 

detta verktyg eftersom det är enkelt att skapa nya enkäter och samtidigt gör det smidigt för oss 

att ändra på enkätens struktur vid behov.  

 

På grund av att enkäten ligger öppen på Internet var vi tvungna att se till att de svar som 

skickades in kunde valideras som att de var från personer som vi avsett skulle ingå i 

undersökningen. För att göra detta utnyttjade vi våra programmeringskunskaper och skrev två 

program för att dels generera unika slumpade koder för användarna och dels för att skapa de 

e-postmeddelanden som skulle skickas till respondenterna. Dessa program kan återfinnas i 

bilaga 7. 

 

Då respondenterna var av blandad nationalitet skapade vi två enkäter, en på svenska och en på 

engelska. Detta medförde att vi var tvungna att försöka översätta de svenska frågorna och det 

svenska e-postmeddelandet till engelska. När översättningsarbetet var avklarat konsulterade vi 

en amerikansk student på Linköpings Universitet för att korrekturläsa frågor och e-

postmeddelande för att på så sätt kunna åtgärda eventuella fel eller brister i vår översättning. 

 

Enkätundersökningen bestod av fyra delar. I den första var vår avsikt att få reda på 

information om respondenten avseende anställningsform, datorvana, och eventuella 

erfarenheter om molnbaserade tjänster. Den andra delen handlade om Projektplatsen och 

användares åsikter om och intryck av tjänsten. Tredje delen riktade sig till respondenterna 

som hade arbetat med det tidigare arbetssättet och Projektplatsen. Dessa frågor var till för att 

respondenterna skulle kunna värdera det nya systemet mot tidigare arbetsformer. Den fjärde 

och sista delen gav respondenterna möjlighet att i egna ord uttrycka åsikter och synpunkter 

om molnbaserade tjänster. 
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3 Teori 

enna del av rapporten presenterar teori som ligger till grund för undersökningen. 

I detta avsnitt kommer vi att presentera områdena "Affärssystem" och 

"Molnbaserade Tjänster". Dessa områden är valda för att ge en bild över kontraster 

mellan användandet av traditionella informationssystem och den nyare tekniken 

molnbaserade tjänster. 

 

3.1 Affärssystem 
 

Detta avsnitt börjar med att beskriva affärssystemets historia för att därefter gå in på 

vad affärssystem egentligen innebär. Vidare presenteras olika typer av affärssystem och 

en kort beskrivning av olika problem som kan uppstå vid implementering.  

 

3.1.1 Affärssystemens historia 

 

IT har haft en stor betydelse för företag sedan det introducerades på 1950-talet och dess 

företagspåverkan har fortsatt att öka med tiden.
83

 Redan 1958 förutspådde Leavitt och Whisler 

i en artikel från Harvard Business School kallad "Management in the 1980s" att IT skulle 

förändra organisationers utformning. 
84

 De hävdade bland annat att organisationsstrukturer 

skulle bli plattare och mellanchefers betydelse minskas. Högre chefer skulle få roller som 

innovatörer och strategiska planerare. På 1960-talet började vissa företag utveckla 

datorbaserade system. Systemutveckling på den tiden gjordes utifrån organisationers behov 

genom att manuella rutiner i organisationen datoriserades. Sällan såg man till de möjligheter 

tekniken erbjöd. Först på 1980-talet började synsättet på IT omvärderas och många menade 

att IT i sig kunde generera konkurrenskraft. Under denna period introducerades uttrycket 

Business Process Reengineering som innebär att omforma existerande organisationer utifrån 

de förutsättningar som IT erbjuder. Vissa menade att företag inte utnyttjade hela potentialen 

hos IT genom att endast datorisera gamla rutiner. 
85

 

 

De som förespråkade IT som ett konkurrenskraftigt verktyg hade perspektivet att tekniken 

utvecklades efter de förutsättningar den specifika organisationen hade. I motsats till detta 

utvecklades standardprogram, enskilda företag specialiserade sig på att utveckla mjukvara för 

styrningen av producerande verksamhet. Redan på 1970-talet började dessa system att 

utvecklas. Från början blev de framtagna för en specifik organisation men utökades för att 

kunna användas av en majoritet av organisationer. Idag sker en omfattande användning av 

dessa system kallade standardsystem och som det ser ut just nu verkar inte trenden vara 

nedåtgående. 
86

 

                                                 
83 Askenäs, L (2000),  s. 4 
84 Harris, R (2000), “Management 2020: The Information Technology Imperative”, s. 3 
85 Askenäs, L (2000), s. 4 
86 Ibid. s. 4 
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3.1.2 Vad är affärssystem? 

 

Affärssystem kan ses som ett heltäckande integrerat mjukvarupaket som används för att ta 

emot, behandla och skicka data inom ett företag. Med hjälp av affärssystem kan företag få en 

övergripande bild över sina informationsflöden och processer mellan olika företagsdelar och 

eventuellt andra företag över olika nätverk. 
87

 Chefer och ansvariga kan ta del av utförlig 

information om vad som händer i företaget i realtid istället för att behöva vänta på 

månadsrapporter som beskriver företagets framgång och processer. 
88

 

 

Ofta skiljer företag på publika nätverk (Internet) och interna nätverk kallade intranät. Via 

intranätet bedrivs affärer genom att information skickas och hanteras av olika företagsdelar. 

På grund av säkerhetsskäl väljer många företag att inte spara och ge tillgång till känslig 

information via Internet. De använder Internet mer som ett kommunikationsmedel där kunder 

och anställda kan komma åt publik företagsinformation. 
89

 

 

Företag kan välja att utveckla och implementera egna affärssystem, kallade ”Egenutvecklade 

affärssystem” eller, från en eller flera leverantörer, köpa system, kallade ”Standardsystem”. 
90

Utöver systemet behöver företaget även implementera en infrastruktur av hårdvara. 

Hårdvaran måste kunna ta emot stora datamängder, analysera och behandla datan för att 

därefter skicka vidare informationen. Vid införandet av omfattande systemarkitekturer kan 

kostnaderna för hårdvara bli väldigt hög. Utökas systemet i framtiden kan hårdvarustrukturen 

behöva utökas eller bytas ut. 
91

  

 

Oberoende av om ett företag utvecklar ett eget system eller köper ett standardsystem kommer 

systemet att medföra en lång och kostsam implementeringsperiod. Dessutom kan 

affärssystemen snabbt anses ålderdomliga på grund av tillgängliggörandet av nya tekniker och 

det är ofta dyrt att uppgradera. 
92

 

 

Affärssystem är en stor tillgång för företag men de kan också medföra problem. Angappa 

Gunasekaran presenterar i boken ”Techniques and Tools for the Design and Implementation 

of Enterprise Information Systems” en studie där sex kategorier av användbarhetsproblem 

identifierades i samband med affärssystem. Studien genomfördes på ett Fortune 500-företag. 
93

 Fortune 500 är en lista av de 500 mest framgångsrika företagen baserat på företagets 

avkastning. Listan presenteras årligen av tidningen Fortune. 
94

  

 

De sex kategorierna är:  

 

Svårigheter att identifiera och komma åt den rätta funktionaliteten: Det kan vara 

svårt för användare att navigera i systemet på grund av otydliga menyer och långa 

sekvenser för att utföra operationer. Ett annat problem kan vara att olika moduler i 

                                                 
87 Davenport T. H. (1998) "Putting the enterprise into the enterprise system", s. 121-122 
88 Davenport T. H. (2000) "Mission Critical - Realizing the Promise of Enterprise Systems", s. 1 
89 Ibid. s. 3 
90 Ibid. s. 12 
91 Stair, R, Reynolds, G. (2010) "Principles of Information Systems: A Managerial Approach", s. 10 
92 Davenport T. H. (2000), s. 17-19 
93 Gunasekaran, Angappa (2008), s. 2 
94 Fortune (2009) “Global 500” 
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systemet inte kommunicerar med varandra vilket resulterar i att det kan vara svårt att 

veta hur en operation påverkar hela systemet. 
95

 

 

Avsaknad av information om vad som sker vid transaktioner: Systemet kan 

medföra svårhanterliga och komplexa transaktioner där man behöver lägga in samma 

data på flera ställen. Ibland kan information följa med ifrån en del av systemet till 

nästa, men i vissa fall kan samma information behöva matas in igen.
96

 

 

Systemets begränsningar av utdata: Systemen kan vara bristfälliga om en användare 

vill plocka ut en datamängd för att använda i en extern rapport. Det kan bero på 

svårigheter att konstruera egna manuella förfrågningar för att hämta anpassad data. 

Resultatet blir att man måste hämta en stor mängd rådata för att sedan manuellt 

anpassa och lägga in den i ett externt program till exempel Microsoft Excel. 
97

 

 

Bristande återkoppling till användaren: Felmeddelanden som är missledande eller 

för generella och egentligen inte bidrar med något kan vara ett stort problem vid 

användning av olika system. 
98

 I vissa fall kan samma beskrivning av ett 

felmeddelande återkomma i flera olika situationer eller så kan meddelandet beskriva 

felet med hjälp av en kod som är svår att förstå. Båda situationerna förvirrar 

användaren. 
99

 

 

Problem med systemets terminologi: Systemets ”språk” kan vara svårt att förstå. 

Ibland kan hjälpdokumentationen rikta sig till programmerare istället för 

slutanvändaren. Det är viktigt att det finns dokumentation som visar hur 

affärsprocesser kan genomföras. 
100

 

 

Användarproblem på grund av systemets komplexitet: Många system är väldigt 

stora kan vara svåra att förstå. Det kan bidra till att vissa användare är rädda för att 

använda dem. 
101

 

 

Användbarheten hos ett system kan ha stor påverkan på företagets framgång och framförallt 

arbetseffektiviteten hos användarna. 
102

 

 

3.1.3 Egenutvecklade system och standardsystem 

 

Det finns olika sätt att anskaffa affärssystem. Man brukar skilja på egenutvecklade 

affärssystem, det vill säga system som har utvecklats inom företaget, och standardsystem. 

 

”Ett standardsystem är en färdig programvara som efter viss anpassning kan utnyttjas i ett 

företags verksamhet.” 
103
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Ett standardsystem kan betraktas som en paketerad systemlösning som utgör ett befintligt 

informationssystem som tidigare har använts i andra organisationer eller företag. 

Standardsystem kan anskaffas (implementeras) genom att till exempel köpa eller hyra 

programvaror. 
104

 Tanken bakom standardsystem är att det är billigare om flera företag kan 

utnyttja grunden av samma system istället för att behöva uppfinna samma system på nytt. 
105

 

Standardsystem utvecklas för att passa flera kunders (företags) verksamhetsbehov. 
106

 

 

Kvalitén på standardsystem kan vara högre än på egenutvecklade system eftersom 

leverantörerna av standardsystemet är mer erfarna inom systemutveckling. 
107

 Vid 

standardsystem "delar" även kunder på utvecklings-, underhålls- och distributionskostnaderna 

för systemet. Eftersom programvaran till viss del redan är utvecklad blir även 

implementeringstiden kortare i jämförelse med att skapa ett eget system. Många företag har 

inte heller kompetensen att utveckla egna system och måste ta hjälp av konsulter vilket kan 

kosta företaget stora summor. 
108

 

 

Leverantörer av standardsystem erbjuder ofta olika moduler som kan kopplas samman till ett 

komplett system för att passa in på köparens kravspecifikation. Det kan uppstå 

integrationsproblem mellan olika moduler om fler än en leverantör är med i bilden. Ofta är det 

så att företaget (kunden) redan har ett befintligt affärssystem och vill koppla samman vissa 

delar av det med leverantörens standardsystem. Även här uppstår integrationsproblem. 
109

 

 

En nackdel med standardsystem kan vara att företag måste ändra på företagsprocesser för att 

de skall kunna arbeta efter affärssystemets rutiner. Detta är en stor nackdel om företaget 

bedriver väldigt lönsamma och konkurrenskraftiga processer. 
110

 Samtidigt kan ett 

standardsystemen medföra nya möjligheter till att effektivisera en verksamhet eftersom 

systemet är anpassat efter väl beprövande affärsprocesser. 
111

 

 

Verksamheter är ofta uppbyggda efter funktioner som leverantörer av standardsystem 

utnyttjar för att skapa applikationspaket som förbättrar resultatet av den specifika funktionen. 

Det kan vara svårt att standardisera applikationer eftersom företag ofta är strukturerade, och 

bedriver affärsprocesser, på olika sätt. 
112

 

 

SAP är ett av de företag som levererar olika affärslösningar till större och mindre företag. De 

som många andra leverantörer erbjuder applikationspaket som: 
113

 

 

Customer Relationship Management CRM Omfattar styrning och organisation av 

kunder och kundrelationer. 
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Enterprise Resource Planning ERP En omfattande uppsättning av viktiga 

integrerade affärsprocesser  

 

Product Lifecycle Management PLM Hanterar information om en produkt 

under hela dess livscykel. 

 

Supply Chain Management SCM Hanterar leveranskedjan, till exempel 

beställningar och leveranser. 

 

Supplier Relationship Management SRM Optimerar inköpslösningar med en 

integrerad och skalbar plattform för en 

komplett process från källa till betalning. 

 

Business Suite  Omfattande produktpaket som hanterar de 

mest kritiska affärsprocesserna. Paketet 

omfattar alla de tidigare nämnda 

lösningarna: CRM, ERP, PLM, SCM och 

SRM.
 114

 

 

Ett standardsystem kan bestå av ett eller flera sammanhängande delsystem. Figur 3 

representerar beståndsdelarna av ett eller flera sammanhängande system och hur de olika 

delarna kommunicerar. 
115
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Figur 3 Ett informationssystem baserat på Anders G. Nilsson figur. 
116
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3.1.4 Implementering 

 

Implementering av affärssystem är en både kostsam och tidsmässigt krävande process. Trots 

alla fördelar för företag att implementera affärssystem är det många implementeringar som 

misslyckas. Ett misslyckande kan bero på att implementeringen går över budget- och/eller 

tidsramarna för projektet eller att systemet inte presterar tillräckligt. 
117

 Därför finns det en 

mängd tekniker och metoder som på olika sätt beskriver hur implementeringen kan gå till. 

Utöver detta krävs det en ständigt god kontakt med leverantörerna av systemet, om man har 

valt att implementera ett standardsystem. 
118

 Systemen kan vara svåra att lära sig och kräver 

ofta omfattande dokumentation från leverantören och utbildning av användare. 
119

  

 

I boken ”Anskaffning av Standardsystem” förklarar Anders G. Nilsson att implementering av 

ett standardsystem inte automatiskt ger ett användbart stöd för verksamheten. Det kan vara 

svårt att uppnå de möjligheter eller fördelar som var målet efter genomförd implementering. 

Nedan listas tre vanliga fallgropar eller risker företag lätt kan hamna i vid anskaffning av 

standardsystem. 
120

 

 

Förhastade beslut: Företag väljer standardsystem för snabbt och oöverlagt utan att 

undersökt verksamhetens behov ordentligt. Detta kan resultera i implementering av ett 

underkvalificerat eller överambitiöst system i förhållande till verksamhetens behov. 

Det är mycket viktigt att genomföra en noggrann verksamhetsgenomgång för att 

systemet inte skall bli en dålig investering. Förhastade beslut om standardsystem är 

ofta resultatet av en bristfällig kravspecifikation. 
121

 

 

Stora anpassningsbehov: Det implementerade systemet kan visa sig vara dåligt 

anpassat i förhållande till verksamheten. Risken blir att systemet eller verksamheten 

måste anpassas för att företaget skall kunna dra nytta av investeringen. I regel medför 

detta stora kostnader som ofta överskrider inköpskostnaden för själva systemet. Det 

finns även en risk för överanpassning av standardsystemet om man genomför allt för 

stora ändringar. Detta kan försvåra framtida underhåll och versionsbyten från 

leverantör. 
122

 

 

Leverantörsberoende: Kunskapen om systemets interna uppbyggnad finns hos 

leverantören och kunden upplever det ofta som en ”svart låda”. Kunden blir beroende 

av leverantörens förmåga att ge bra support och service för sin produkt. Försvinner 

leverantören från marknaden kan det visa sig svårt eller omöjligt att ersätta denne.
 123
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3.2 Cloud Computing 
 

Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av molnets uppkomst för att därefter gå 

igenom vad Cloud Computing och molnbaserade tjänster innebär. Vidare presenteras 

olika typer av Cloud Computing och för- nackdelar med tekniken som sådan. 

 

3.2.1 Molnets uppkomst 

 

För ungefär två decennier sedan var det vanligt att man kopplade ihop datorer i kluster för att 

på så sätt simulera stordatordrift. Fördelen med detta var att man på så sätt kunde dra nytta av 

flera datorer där man kunde balansera arbetsbördan mellan dessa datorer utan att användaren 

av systemet behövde bry sig om var eller hur programmet kördes. 
124

 

 

I början på 90-talet lade två forskare vid namn Ian Foster och Carl Kesselman fram en idé 

som var en liknelse till elnätet. Deras grundtanke var som sådan: Om ett företag inte kan 

generera sin egen el så tar de troligtvis och köper in den från en tredje part. De frågade sig 

efter detta om samma princip inte kunde appliceras på datorvärlden. Med andra ord var tanken 

att någon som behövde datorkraft men inte hade den själv skulle kunna koppla in sig på ett 

nätverk av datorer, få sitt program exekverat men bara betala för den arbetskraft som använts. 

Detta var grunden till "grid computing" eller griddteknik på svenska. 
125

 

 

Man kan säga att molnet är en vidareutveckling av konceptet med griddteknik. 

Grundprincipen om att man som användare skall kunna koppla in sig på ett nät för att 

exekvera sina program gäller fortfarande. Den stora skillnaden med molnbaserade tjänster är 

att de är just tjänster. Det vill säga man har packat ihop dels griddtekniken men även tjänster, 

som program eller lagring, till paket som kan erbjudas som färdig lösning. 
126

 

 

3.2.2 Vad är Cloud Computing? 

 

Cloud Computing är ett relativt nytt sätt för företag att lagra information på och använda 

applikationer. Istället för att använda program lokalt på datorn körs allt i "molnet". 
127

 I 

grunden är det en teknik som syftar till att låta användarna använda program och komma åt 

data, som exekveras och lagras hos en leverantör, via en internetanslutning. 
128

 

 

Uttrycket "molnet" kommer från de diagram som används för att representera nätverk där allt 

som ligger utanför den egna nätverksstrukturen representeras med ett moln. 
129

 Figur 4 visar 

ett typiskt exempel på ett nätverksdiagram där Internet, som ligger utanför den egna 

nätverksstrukturen, representeras av ett moln. 
130
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Figur 4 Typiskt nätverksdiagram där Internet representeras av ett ”moln”. 
131

 

 

 

Cloud Computing begränsas dock inte bara till Internet. Molnet på bilden skulle istället kunna 

representera ett stort databascenter som företag använder för datalagring. 
132

 

 

Det finns många fördelar med att lagra information och köra applikationer via molnet. Om ett 

företag vill installera programvaror på sina datorer, exempelvis Microsoft Word, finns det 

olika sätt att genomföra detta. Ett alternativ är att avsätta anställda (med kunskap om hur 

installationen genomförs) som manuellt distribuerar och installerar programvaran med hjälp 

av CD- eller DVD-skivor. Ett annat alternativ är att automatisera processen genom att se till 

att företagets applikationsservrar installerar programvaran på varje dator. Dessa processer 

måste dessutom genomföras varje gång programvaran uppdateras. Utöver detta tillkommer en 

licenskostnad för varje installerat exemplar. Ofta finns det anställda på företag som har 

programvaror installerade men knappt använder dem men kostnaden för licensen är 

fortfarande lika stor som för den dagliga användaren. 
133

   

 

Med Cloud Computing står ett annat företag för applikationen. Det betyder att de hanterar 

servrar och uppdatering av mjukvara. Licenskostnaderna kan bli annorlunda om kontraktet är 

formulerat så att du betalar för hur mycket du egentligen använder programvaran. På det här 

sättet slipper företag licenser som ”bara står och kostar”. Eftersom leverantören står för 

servrarna betalar de även elkostnader för att driva och kyla dem. 
134
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Cloud Computing baseras på att leverantören står för ett datacenter med flertalet servrar som 

delas av många användare. Därför kan molnet ses som en uppsättning sammanlänkade datorer 

och servrar som användare kan komma åt via Internet. 
135

 Andra egenskaper som 

karaktäriserar molntjänster är att de skall ha stor skalbarhet, påvisa elasticitet i fråga om hur 

mycket kraft eller kapacitet kunden behöver, betalning efter användning och att kunden själv 

ska kunna hantera hur mycket resurser den vill använda. 
136

  

 

Molnbaserade tjänster kan likna standardsystem om en leverantör erbjuder ett eller flertalet 

olika system medan kunder endast väljer att implementera de nödvändigaste funktionerna. 

Detta gör systemen lätta att anpassa till företagets struktur och behov. Som vi tidigare nämnde 

kan kunder ofta specificera hur mycket datorkraft som behövs beroende på hur mycket 

resurser företaget använder eller kommer att använda. 
137

 Det är även möjligt för molnet att 

fördela datorkraft mellan användare, det vill säga att servrarna i molnet kan avgöra var 

användarnas program skall exekveras och på så sätt kunna dela upp den totala arbetsmängden 

mellan dem. 
138

  

 

Detta står i kontrast till det traditionella datacentret där det förvisso alltid varit möjligt att 

uppgradera sin hårdvara för att på så sätt öka sin kapacitet. Skillnaden ligger i att man med 

Cloud Computing på ett snabbare sätt kan få denna kapacitetsökning utan att företaget i fråga 

behöver köpa hårdvara och själv stå för installation och konfigurering. 
139

 

 

Användarens arbetssituation kan påverkas mycket av att byta från traditionellt system till 

molnbaserade tjänster. Som vi tidigare nämnde kan användaren komma åt informationen 

oberoende av geografisk plats. Administratörer slipper installera programvaror lokalt, 

anställda behöver inte vara anslutna till företagets interna nätverk (intranät) för att komma åt 

företagsinformation. Användaren behöver inte heller bry sig om den underliggande 

strukturen, hur olika delar av systemet kommunicerar eller var information lagras. 
140

 Istället 

för att använda dyra arbetsstationer kan molnbaserade tjänster användas med hjälp av tunna 

klienter vilket blir billigare för användaren eller företaget då dessa klienter inte behöver 

innehålla lika avancerade och dyra komponenter.
 141

  

 

Det här arbetssättet kan alltså ses som en motsats till traditionella sättet att använda datorer 

där de dokument som skapas och de program som körs måste finnas eller vara installerade på 

arbetsstationen. Förvisso är det fullt möjligt att komma åt dokument på olika arbetsstationer 

men det är inte möjligt att komma åt dem utanför företagets nätverk. 
142
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3.2.3 Publika och Privata moln 

 

Man brukar skilja på publika och privata moln i samband med molnbaserade tjänster. Publika 

moln drivs hos leverantören medan privata moln är inom företaget. Nedan följer en 

sammanfattande beskrivning om de båda typerna. 

 

Publika moln: Publika moln är kanske främst det man tänker på när man tänker 

molntjänster. Dessa moln är drivna av en tredje part och tjänsten erbjuds till flera 

kunder. I det publika molnet är den tredje parten ansvarig för daglig skötsel och 

säkerhetskopiering med mera. 
143

 

 

Privata moln: Privata eller interna moln kallas de moln som liknar molnmiljö fast 

körs på ett privat nätverk. Denna metod ger vissa av fördelarna med vanliga 

molntjänster och reducerar samtidigt de största riskerna, speciellt när det gäller 

datasäkerhet. Skillnaden mellan privata och publika moln är att i de publika molnen 

delar många kunder på all kraft medan det privata molnet är avsett för ett företag. 
144

 

 

3.2.4 Klienter och datacenter 

 

Molnet består av olika komponenter och nedan ges en lite mer teknisk förklaring av två 

huvudbegrepp; klienter och datacenter. 

 

3.2.4.1 Klienter  

 

Med klienter avses de datorer eller enheter som slutanvändarna använder för att ansluta till 

molnet. Dessa klienter kan vara av olika typer som: mobila, tjocka och tunna.  

 

Mobila klienter: Mobila klienter är oftast av typen handdator eller "smarta telefoner" som till 

exempel en iPhone, Androidtelefon eller en telefon med Windows Mobile. 
145

  

 

Tjocka klienter: Tjocka klienter definieras som "klientprogram eller klientdator där 

huvuddelen av databearbetningen sker lokalt medan serverdatorn endast används för viss 

datalagring". 
146

 Som definitionen ger används alltså klientens egen kraft för att utföra det 

jobb användaren vill medan lagring av data sker på till exempel en server. 

 

Tunna klienter: Tunna klienter kan definieras som "klientprogram eller klientdator som 

överlåter det mesta av bearbetning och funktionalitet till serverdatorn" och innebär att 

användarens dator inte sköter alla beräkningar utan överlåter det till servern. 
147

 Tunna 

klienter i kombination med molnbaserade tjänster kan erbjuda många fördelar för 

organisationer. Nedan följer en lista på vissa av de fördelar tunna klienter kan medföra. 
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Minskad 

hårdvarukostnad: 

Anledningen till att hårdvarukostnaden sjunker när man använder tunna 

klienter är att de inte behöver vara lika kraftfulla som tjocka klienter 

(vanliga datorer). 

 

Lägre kostnad för 

IT: 

De tunna klienterna körs på servern och därför finns det inte lika 

många källor till problem. 

 

Säkerhet: Minskad risk för infektioner av virus eller liknande eftersom allt arbete 

sker på servern. Minskad risk för stöld genom att klienterna inte 

fungerar utan servern. 

 

Datasäkerhet:  

 

Då datan finns på servern är det mindre risk för att den försvinner om 

datorn kraschar eller blir stulen. 

 

Minskad 

elkonsumtion: 

Genom att de tunna klienterna inte är lika kraftfulla som de tjocka 

minskar också elkonsumtionen och därmed även elkostnaden. 

 

Lätt reparation 

eller ersättning: 

 

Om klienten slutar fungera är det lätt att byta ut den eftersom 

informationen lagras på servern. 

 

Minskat ljud: Utan enheter som genererar värme kan man använda långsammare eller 

tystare fläktar och kan på så sätt minska volymen på datorn. 
148

 

 

 

3.2.4.2 Datacenter 

 

Datacentret är där servrarna som driver molntjänsten finns. Teoretiskt sett kan detta center 

befinna sig vart som helst i världen då man använder sig av Internet för att ansluta till det. 
149

 

Även om man i grunden använder sig av ett datacenter för sina molntjänster behöver inte alla 

servrar befinna sig på samma plats utan kan befinna sig på olika geografiska platser. Detta 

kallas för distribuerade servrar. Genom att använda sig av distribuerade servrar och flera 

datacenter kan man försäkra sig om att tjänsterna man driver inte slutar fungera om ett 

datacenter av någon anledning till exempel skulle tappa kontakten med Internet. 
150

 

 

3.2.5 Olika tjänsteformer 

 

Cloud Computing kan innebära olika saker och skillnaden är vanligtvis vilken eller vilka 

tjänster en leverantör erbjuder. De olika tjänsterna skiljer sig åt genom vad de erbjuder för 

funktionalitet till slutanvändarna och i praktiken finns funktionalitet som sträcker sig från 

infrastruktur till färdigutvecklad applikation. 
151

 Figur 5 visar en beskrivning av några olika 

tjänstenivåer.  
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151 Stanoevska-Slabeva, K., et al. (2010) "Grid and Cloud Computing - A Business Perspective on Technology 

and Applications", s. 53 
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Figur 5 Tjänstelager i Cloud Computing 
152

 

 

 

Figuren visar på hur infrastrukturen genom virtualisering kan göras tillgänglig för de övre 

lagren och i förlängningen slutanvändarna genom standardiserade gränssnitt. 

 

Bilden är uppdelad i olika lager där "Fabric" är den underliggande hårdvaran som lagring, 

nätverk osv. Genom att den fysiska hårdvaran abstraheras till en resurs får vi en virtuell 

infrastruktur och har därmed kommit till första tjänstelagret (IaaS). Det är detta lager som gör 

de ovanliggande lagren möjliga.  

 

3.2.5.1 IaaS (Infrastructure-as-a-Service) 

 

Traditionellt sett om företag vill köra en applikation hos en leverantör innebär det ofta att 

företaget köper tillgång till dedikerad hårdvara. Det innebär i praktiken att företaget köper en 

hel infrastruktur. 
153

 Infrastructure-as-a-Service är en vidareutveckling av denna modell med 

skillnaden att leverantören erbjuder virtualiserad infrastruktur istället för hårdvara. 
154

 Genom 

att infrastrukturen virtualiseras kan den skalas upp eller ner beroende på efterfrågan. Likväl 

som för andra molntjänster baseras även Infrastructure-as-a-Service på att kunder betalar efter 

hur mycket resurser de använder. 
155

 

 

3.2.5.2 PaaS (Platform-as-a-Service) 

 

PaaS är en variant av SaaS med skillnaden att man inte köper applikationer utan tillgång till 

leverantörens utvecklingsmiljö för programvara. Leverantören står normalt sett för att skapa 

"toolkits", en uppsättning med verktyg för utveckling och standarder för utvecklingen. Till 

detta hör också möjligheter för distribuering av programvaran till kunder för att köras på 

                                                 
152 Stanoevska-Slabeva, K., et al. (2010), s. 53 
153 Mather, T. et al. (2009), s. 22 
154 Stanoevska-Slabeva, K., et al. (2010), s. 52 
155 Mather, T. et al. (2009), s. 22 
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leverantörens datacenter. 
156

 På detta sätt kan mjukvaruutvecklare ladda upp sin kod till 

leverantörens tjänst vilken sedan tar hand om eventuell uppskalning av resurser när 

användandet av programmet växer. 
157

 

 

3.2.5.3 SaaS (Software-as-a-Service) 

 

Software-as-a-Service kan översättas som "Mjukvara som tjänst" och innebär i korthet att 

kunden köper licenser för att använda programvara som körs hos en leverantör. Till detta hör 

också att kunden betalar för hur mycket ett program används, inte för hur länge eller mycket 

det får användas. Detta skiljer sig alltså från det traditionella sättet att hantera programvara; 

att man köper program och licenser som bestämmer hur många som får använda programmet 

under en licensperiod. 
158

 

 

3.2.6 För- och nackdelar med Cloud Computing 

 

Miller, M presenterar i boken "Cloud Computing: Web-Based Applications That Change the 

Way You Work and Collaborate Online" en lista over möjliga för- och nackdelar med Cloud 

Computing. 
159

 

 

3.2.6.1 Nackdelar 

 

Kräver konstant internetanslutning: I och med att all information man arbetar med 

(exempelvis dokument) befinner sig i molnet är företaget beroende av att ha en fungerande 

internetanslutning. Med andra ord: fungerar inte Internet blir det inget jobb gjort. 

 

Fungerar inte bra med långsamma uppkopplingar: Likväl som molnbaserade tjänster 

kräver en konstant uppkoppling är det också viktigt att internetuppkopplingen är tillräckligt 

snabb för att klara av all data som skickas och tas emot. Information lagrad i molnet måste 

hämtas till klienten när denne vill komma åt datan, det kan resultera i att stora mängder data 

måste flyttas. 

 

Kan vara långsamt: Även fast man har en snabb uppkoppling kan webbaserade program 

vara långsammare än program på klienten. Detta beror som tidigare sagt på att mycket 

information måste skickas mellan klienten och molnet. Om servrarna genomgår en backup 

eller Internet är långsamt blir upplevelsen av tjänsten seg. 

 

Kan vara ont om funktioner: Det är inte säkert att molnet kan erbjuda alla de funktioner 

man vant sig vid att använda i vanliga program. Dock är detta på väg att ändra sig då 

molntjänster blir mer avancerade. 

 

Sparad data kanske inte är säker: När data sparas i molnet kan den ligga på vilken server 

som helst som är inkopplad i molnet. Detta medför att det finns säkerhetsrisker som måste 

                                                 
156 Ibid. s. 19 
157 Stanoevska-Slabeva, K., et al. (2010), s. 54 
158 Ibid. s. 43 
159 Miller, M. (2009), s. 28 - 30 
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beaktas. Exempelvis är det relevant att fråga sig om någon kan få åtkomst till data trots att de 

inte är behöriga. 

 

Om molnet tappar din data så är den borta: Normalt sett är data som sparas i molnet väldigt 

säker i och med att den speglas på flera servrar. Dock finns alltid risken att data försvinner 

och om man inte har en lokal säkerhetskopia är datan borta. Detta kan medföra att företag 

väljer att inte spara känslig information i molnet. 
160

 

 

Datainlåsning: På grund av att API:erna till molnbaserade tjänster inte ofta tillgängliggörs 

för tjänsternas användare kan det vara svårt att få tillbaka data som sparats i molnet. Detta är 

något som gynnar tjänsteleverantörerna, genom att de med större säkerhet kan behålla sina 

kunder, men har en negativ inverkan på de organisationer som funderar på att lägga ut data i 

molnet. Denna låsning av data gör också att kunderna blir mer känsliga för till exempel höjda 

avgifter för tjänsten och den eventuella risken att leverantören går i konkurs. 
161

 

 

3.2.6.2 Fördelar 

 

Lägre kostnad för klientdatorer: Om man kör applikationer i molnet behöver man inte lika 

avancerade klienter. 

 

Lägre kostnad för IT-infrastruktur: Det finns möjligheter att minska sina kostnader genom 

att man som företag inte behöver investera i nya servrar för att klara av uppgifter utan kan öka 

på sitt användande av molnet. 

 

Minskat underhåll: När all hårdvara och mjukvara finns hos tjänsteleverantören behöver inte 

lika mycket resurser hos det egna företaget användas för att lösa de eventuella problem som 

kan uppstå. 

 

Lägre mjukvarukostnad: Istället för att behöva köpa licenser för varje användare som skall 

använda ett program kan molntjänsterna ofta erbjuda varianter där man betalar efter hur 

mycket man använder tjänsten i fråga. 

 

Direkta mjukvaruuppdateringar: Istället för att företaget självt skall behöva uppdatera alla 

klienter med den senaste mjukvaran får man det uppdaterat genom att programmen ligger hos 

tjänsteleverantören. 

 

Ökad beräkningskraft: När tjänsten ligger i molnet kan programmet man vill köra sprida ut 

sina beräkningar på hela molnet och därigenom få tillgång till kraften hos många datorer 

samtidigt. 

 

Oändligt lagringsutrymme: Molnets lagringsmöjligheter är utan tvekan större än vad 

vanliga företag kan inneha och därmed är risken för att få slut på utrymme liten. 

 

Ökad datasäkerhet: Data som sparas i molnet speglas ofta på olika servrar och detta medför 

att om en server kraschar finns informationen på någon annan. 

 

                                                 
160 Miller, M. (2009), s. 28 - 30 
161 Armbrust, M (2009) "Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing", s. 15 
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Förbättrad kompatibilitet mellan operativsystem: När alla program körs via en webbläsare 

som kopplas till molnet försvinner problemen med att kommunicera mellan olika 

operativsystem då alla använder molnet. 

 

Förbättrad dokumentkompatibilitet: De dokument som skapas i molnet kan öppnas av alla 

som har tillgång till det. Det vill säga när programvaran för att öppna dokumentet finns i 

molnet finns inte problemen med olika dokumentformat. 

 

Lättare att samarbeta i grupp: Tekniken finns för att i realtid samarbeta på dokument som 

befinner sig i molnet. Detta ger att man direkt kan samarbeta om och redigera dokument i 

grupp. 

 

Åtkomst till dokument: När alla ens dokument befinner sig i molnet betyder det även att de 

är tillgängliga var än man befinner sig så länge som man har en internetanslutning. 
162

 

 

 

                                                 
162 Miller, M. (2009) s. 24 - 28. 
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4 Empiri 

nledningsvis kommer vi i detta kapitel redogöra för vårt fall samt det företag det rör. 

Vidare kommer de resultat som framkommit genom undersökningen att presenteras. 

Detta resultat är för läsbarhetens skull uppdelat efter undersökningsmetoder och 

undersökningsteman. 

4.1 Presentation av fallet 
 

Sandvik har arbetat med molnbaserade tjänster i några år och Projektplatsen är en av de första 

molnbaserade tjänster de anskaffade. Tjänsten innefattar bland annat verktyg för att planera 

projekt, hantera dokument, bedriva onlinemöten och hantera projektmedlemmar. 
163

 

 

Företaget hade inget bra system för att hantera projekt innan de började arbeta med 

Projektplatsen. Projekt bedrevs tidigare genom Notes-databaser som var tvungna att skapas 

och konfigureras för varje projekt som skulle påbörjas. Svårigheter som uppstod vid 

användandet av dessa databaser var att det inte fanns bra rutiner för arbetet samt att 

information hade en tendens att försvinna.  

 

Dessa orsaker fick Sandvik att börja leta efter nya lösningar för projektstyrning. Tipset om 

Projektplatsen kom genom en anställd på företaget som använt det under tidigare anställning 

på annat företag och i nuläget har Sandvik ungefär 400 personer som arbetar i tjänsten. 

 

4.2 Om Sandvik 
 

Sandvik grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson som var först i världen med att lyckas 

använda Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala. 

 

Idag är Sandvik en högteknologisk verkstadskoncern som finns representerad i 130 länder 

med världsomspännande verksamhet. Vid utgången av 2009 hade koncernen en årsomsättning 

på 72 miljarder kronor med 44 000 anställda. 

 

Sandvik har i huvudsak tre verksamhetsområden: 

 

 Sandvik Tooling: Tillverkar och utvecklar verktyg och verktygssystem för 

metallbearbetning samt ämnen och komponenter i hårdmetall. 

 

 Sandvik Mining and Construction: Utvecklar, tillverkar och marknadsför 

specialmaskiner, hårdmetallverktyg och tjänster för brytning av berg och mineraler 

inom gruv- och anläggningsindustrin. 

 

 Sandvik Materials Technology: Utvecklar, tillverkar och säljer produkter i rostfria 

och höglegerade stål, specialmetaller, motståndsmaterial och processystem. 
164

 

                                                 
163 Projektplatsen (2010) "Funktioner" 
164 Sandvik (2010) ”Om Sandvik” 
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4.3 Intervjuer 
 

Detta avsnitt inleds med en kort beskrivning av de personer som blev intervjuade på 

Sandvik och därefter presenteras en sammanfattning av resultatet från intervjuerna.   

 

4.3.1 Intervjupersoner 

 

Ulf Domanders - Jobbar som integrationsarkitekt och har under 11 år huvudsakligen arbetat 

med distribuerade miljöer, integration och SOA-ramverk. 

 

Mats Hamberg - Jobbar som IT-chef och har 25 års erfarenhet inom IT, varav 15 som chef i 

olika befattningar.  

 

Ulrika Lindgren - Har 16 års erfarenhet som konsult och IT-chef. Erfarenheter av 

molnbaserade tjänster kommer framför allt från CRM-systemet Salesforce. 

 

4.3.2 Hur Sandvik använder Cloud Computing 

 

Mats anser att Sandvik varit relativt tidiga med att ge sig in på området Cloud Computing 

men betonar även att trots att de har använt sig av tekniken under några år befinner de sig 

fortfarande i en lärprocess om vad det egentligen innebär.  

 

Ulf förklarar att Sandvik har flyttat ut några projekt till "molnet". "Vi har några projekt som vi 

har flyttat ut. Vårt första projekt som vi flyttade ut var Projectplace, det är en 

Cloudapplikation eller Software-as-a-service. Vi köper tjänsten projekthantering." 

 

Det finns flera anledningar till att Sandvik valde att använda sig av Projectplace. En av de 

största var att företaget skulle implementera ett nytt affärssystem på ungefär 100 av sina 

bolag. I och med att den tidigare projekthanteringen som skötts i Lotus Notes var för 

omständigt och ineffektivt fick man upp ögonen för Projectplace när en medarbetare, som 

tidigare arbetat med det systemet, lade fram förslaget om att använda det.  

 

Mats pekar på några av de största problemen eller funderingarna inför implementeringen av 

det nya affärssystemet. ”Hur håller vi ihop projekten? Hur hanterar vi samlad information? 

Hur blandar vi in verksamheten, /…/ utbildningsmaterial, ja allt det här som man behöver 

kunna distribuera ut?”. En lösning skulle kunna varit att utveckla ett eget system för att 

hantera detta, men det ansågs ta för lång tid. 

 

Sandvik resonerade som så att om de kör Projectplace får de i alla fall 80 % av den 

funktionalitet som de behöver och det som systemet inte klarar av kan de lika gärna sköta 

manuellt. Mats tillägger att systemet blivit en succé trots att det bär på brister som har att göra 

med prestanda i avlägsna länder som Australien.  

 

Det finns många anledningar till att Projectplace har blivit väl bemött av flera personer. En 

anledning är att systemets användarmiljö är enkel att förstå och att man som användare lätt får 

tillgång till sina projekt och vilka aktiviteter man förväntas utföra. En annan anledning är 

licensmodellen som används. Licenser betalas per användare från Sandvik och man kan på så 
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sätt bjuda in externa användare utan att det kostar något extra. Detta är något som Mats 

påpekar som en oerhörd styrka då ungefär hälften av de som jobbar i Projectplace är externa 

användare. Eftersom Projectplace är en molnbaserad tjänst behöver dessa användare inte 

förses med utrustning från Sandvik eller befinna sig på Sandviks nätverk för att komma åt 

systemet. 

 

Mats fortsätter förklara att om de hade utvecklat systemet själva skulle användarna, i länder 

långt bort, varit mer missnöjda än vad de är idag för Sandvik som företag har svårt att köra 

applikationer globalt. Problemet ligger i att man inte kan få bra svarstider. Om man till 

exempel sitter i Sverige eller dylikt får man helt ok svarstider, men annars är det, som Mats 

säger, kasst.  

 

En bidragande faktor till att valet föll på Projectplace var att leverantören var tydlig med 

vilken funktionalitet Sandvik kunde förvänta sig. Som Mats säger: ”De som levererade 

systemet var tydliga med det att vi inte kommer få något mer. Det här är vad 

projektmedlemmarna kan få. Så det är ju sådana här saker man måste tänka på också för det 

går ju inte för oss att utveckla de här systemen utan vi betalar bara. Sen får ju vi jobba med 

projektplatsen eller Salesforce och de här andra systemen med kravställning. Men det 

kommer ju i deras kommande releaser.”. 

 

Vid vår fråga " Om man ser till Projectplace. Vet användarna generellt sett att det är ett 

molnbaserat system?" svarar Ulf: "Nej".  

 

Ulrika förklarar att "Om man ser till mig som användare av till exempel projektplatsen bryr 

jag mig inte om ifall det är en molnbaserad tjänst eller inte. Det som är viktigt är 

funktionaliteten." 

 

När vi frågar Ulf om han tror att det finns några användare av projektplatsen som inte vill 

arbeta med det på grund av säkerhetsskäl så svarar han att han inte tror det. Istället tror han på 

att det är den interna IT-avdelningen som är lite negativa. 

 

"Nej inte direkt. De enda som jag tror är emot det är vår egna interna IT som tycker att 

molnet inte uppfyller det eller det eller anser att vi blir begränsade." 

 

Ulf förklarar även att han har upptäckt en sak när man normalt sett arbetar med ERP-system 

och det är att förändringar kan vara lättare att få igenom.  

 

”Det som jag dock har upptäckt är att normalt sett när man arbetar med ERP-system är att 

affärssidan säger att vissa funktioner måste finnas och vi på IT säger att det kan vi fixa, det är 

inga problem, ’nu programmerar vi lite grand’ så tar man något standardsystem och 

’tweakar’ det lite och det blir dyrare och dyrare att underhålla för att man gör sådana små 

förändringar för att businessen vill ha det.  

 

Men när man sitter med en molnleverantör så säger de ’Näe du, det kan du fetglömma!’, så 

säger dom att ’nej det finns inte och det går inte att få in heller, eller så får du rösta in det 

här via communityn’.” 

 

Det blir ofta väldigt dyrt om man som ensam kund vill genomföra en modifiering för ett 

molnbaserat system men det finns ofta ett billigare alternativ. Vidare i intervjun förklarar Ulf 

vad han menar med "communityn". 
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”…alla molnleverantörer har ett community och projektplatsen har ett community och vi har 

haft ganska stor påverkan på den communityn. Där kan man lägga in en förfrågan eller 

undran om t.ex ’Borde man inte kunna köra skärmdelningen på en Macintosh?’, då kan det 

vara någon som läser forumet och tänker att ’det vill jag också’. Då kan man rösta om 

funktionen om man anser att den är viktig för en själv. Sen har de ett råd varje kvartal eller 

månad där de tar upp de mest populära förfrågningarna och önskemålen. Sen tar de en 

dialog med den som uttryckte önskemålet och ett varv med communityn, sedan får den som 

uttryckte önskemålet en direkt kontakt in till utvecklingsavdelningen som första kravställare.” 

 

Detta arbetssätt förbättrar, enligt Ulf, både kundens och leverantörens situation. Leverantörens 

plattform är förbättrad med funktionalitet som många vill ha och det kostar inget för 

kravställaren. Marknaden bestämmer över hur plattformen skall utvecklas. Ulf förklarar också 

att det han gillar mest med molnet är just communityn och att han fick en förfrågan om att 

vara betatestare för den senaste "releasen" av Projectplace.  

 

Ulf tillägger även ”Det fina med detta är också att de som inte vill vara med om den nya 

releasen just nu kan välja att ha den tidigare då de behåller kompatibiliteten i systemet för 

den äldre varianten. Dock måste man ju till slut gå över till det nya.” 

 

4.3.3 Organisationspåverkningar 

 

Vi frågar Ulf om det finns några siffror på om projekt genomförs på snabbare tid eller lyckas 

bättre genom att använda Projectplace. Han har ingen information om det och tror inte heller 

att det finns några siffror som pekar på att just det här systemet skulle vara orsaken till olika 

förbättringar. Ulf kan dock peka på några fördelar angående konsulter som är med i projekten. 

Sandvik kör detta system helt externt och vid projekt ingår ofta 30-40% konsulter som inte är 

sandvikanvändare. I Projectplace är det bara sandvikanvändare som kostar licens, konsulter 

kan använda tjänsten utan extra kostnad för företaget. Processen att få in en godkänd konsult i 

projektet är även den smidigare. I vanliga fall måste konsulten få en sandvikidentitet, en VPN 

för att komma åt sandviks nätverk och han måste ha en PC som är godkänd av Sandvik. I 

Projectplace får konsulten tillgång från första dagen och kan vara produktiv och utveckla 

direkt.  

 

De flesta företag idag, oavsett om de jobbar med molnbaserade tjänster eller inte, är beroende 

av Internet. Detta menar Mats är ett möjligt problem och dessutom ett problem som kan bli 

större om man använder molnbaserade tjänster mer. Men problemet ligger egentligen inte i 

tjänsteanvändandet i sig utan snarare i hur företagen fungerar idag. Mats menar på att sådana 

saker som att ha mailservrar internt i företaget för att minimera förlusten av intern 

kommunikation vid avsaknad av Internet egentligen inte gör någon nytta för att de inte är ett 

internt företag längre.  

 

Mats förklarar att eftersom att Sandvik är ett så stort företag är de beroende av Internet oavsett 

om de skulle använda molntjänster eller inte. "Hur ska du få ut kommunikation till lastbilarna 

som skall hämta godset på våra lastkajer på centrallagret i Chicago, Eindhoven och 

Singapore. Hur tror du att det skickas ut? Ja det är via Internet, självklart.". Det är här Mats 

menar att diskussionen om Cloud blir lite fel, visst blir man beroende av Internet om man 

använder Cloud men å andra sidan är man det sedan tidigare. 
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Vid vår fråga om personal har fått byta arbetsuppgifter vid införandet av molntjänster svarar 

Ulf att det till viss del har varit så, men kanske inte till den utsträckningen att man kan säga att 

man har "skiftat bort 100 eller 10 personer", men han menar på att det har blivit mindre 

administration av systemen. Ulf säger att "…det är ofta, när du går mot en specialiserad 

tjänst, att dom har dom bästa rutinerna att hantera det här, det är deras produkt. Vår produkt 

är att göra borrkronor och riggar. Det är inte vår produkt att vara bäst på att lägga upp IT-

projekt.". Han tror också att saker som lagring i framtiden kommer att bli en tjänst som man 

lägger ut i molnet, för det är en sådan sak som egentligen inte skall kosta något, eller i alla fall 

så lite som möjligt, eftersom att det inte tillför så mycket för affärsverksamheten. 

 

En påverkan på organisationen som märks ganska väl är dess acceptans när det gäller 

molnleverantörer tycker Ulf. Om man ser till traditionell IT lägger man ut det på IT-

avdelningen att utveckla de funktioner som verksamheten kräver, men molnleverantörer ger 

ett färdigt paket. Detta ger företag möjligheten att tänka på om det sätt det arbetar på är det 

som är mest optimalt. Man tänker att "10000 andra jobbar på det här sättet så då kanske det 

är vi som måste ändra oss".  

 

Till detta hör också att man som verksamhet kan bli mer rörlig vilket Ulf uttrycker som "Jag 

tror framför allt att businessen tycker att det är skönt att bli av med IT, det kan man ju sköta 

själv. För det är nästan på den nivån, nu rår vi oss själva och vi är inte beroende av de där 

’nördarna’ på IT-avdelningen. Det är kanske inte riktigt så enkelt men man har en bättre 

rörlighet.".  

 

Något som molnbaserade tjänster möjliggör är användandet av tunna klienter. Vi ställde 

frågan till Ulf om Sandvik har gått över till tunna klienter eller om de eventuellt funderar på 

att köra molnbaserade operativsystem. Till svar får vi reda på att de inte har kommit så långt 

men att Ulf och Mats kommer att gå över till virtuella skrivbord. Fördelen är att man inte 

behöver ha en Sandvik-PC men man kommer inte åt sandviknätet mer än virtuellt via det 

virtuella skrivbordet då den virtuella är en del av miljön. Ulf menar att standardplattformar 

kräver en väldig administration och fortsätter "...varför ska man hela tiden scripta och 

kryptera och varför ska man ha en pc? Det finns inget värde i att man springer omkring med 

ett word-dokument på sin pc och det finns inget värde i att datorn har ett värde. När du 

tappar bort den här (pekar på laptopen) så ska det bara vara 4000kr bort och man går och 

köper en ny. " 

 

Ulf berättar vidare om hur han tror att framtiden ser ut. "Det blir ju nästa våg när vi går ifrån 

operativsystemet, men det kommer nog ta ganska lång tid innan större företag börjar göra det 

för det är ett väldigt stort steg. Däremot tror jag att när ni är klara med er utbildning och 

startar första firman så kommer ni, eller kanske de som kommer nu som småföretagare inte se 

värdet i det här utan kommer att lägga ut allt på ’Cloudet’. Till exempel finns ERP på Google 

app-engine och det tar 5 minuter att starta upp. Det kommer ju att vara några hundra som om 

några år kommer att vara 100000 arbetare om 10-20 år. Ta till exempel Microsoft, Oracle 

och Google, dom fanns inte på 70-talet men är idag men nu är de bland världens största 

företag allihopa. Nya företag kommer att inse att det inte finns något värde i att driva 

infrastruktur, men vi som är så traditionella vågar inte ta steget för att man inte riktigt förstår 

styrkan i det här. Men det kommer." 

 

Sedan fortsätter han med ett exempel på en databastjänst från Amazon "... där man betalar $1 

för drift i månaden och då har man ju en ganska stor installation som troligtvis skulle kosta 

ett par 100 000 kr i månaden om man skulle drifta den själv...". Utöver detta kommer en extra 
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kostnad för bandvidd om man överskrider en viss CPU-mängd. "Fördelen med detta är ju 

också att man själv inte har 14 personer i datahallen utan allt är dolt bakom ett ’lager’ 

någonstans." 

 

4.3.4 Ekonomi 

 

Ett av de stora problemen rent ekonomiskt, tycker Mats, är att det interna IT-bolaget har 

väldigt mycket fasta kostnader och detta kommer sig av att man bygger för att kunna 

expandera. Detta innebär också att man skriver långa avtal med företag som Microsoft och 

gör stora investeringar för att ha en bra plattform att stå på under en lång tid. Mats fortsätter 

med att förklara att om molnbaserade tjänster är elastisk IT så är det här oelastisk IT. Den 

traditionella modellen är bra om man har en konjunktur som pekar uppåt, men riktigt dålig om 

konjunkturen vänder. 

 

Problemet ligger också i, förklarar Mats, att man i det traditionella användandet av IT åker på 

dolda kostnader som man kanske inte räknade med från början. Han förklarar att ett system 

exempelvis kan kosta 5 miljoner i direkt investering och kostnaden per år för underhåll är 1 

miljon. På tre år kostar alltså systemet 8 miljoner. Någonstans här har man glömt bort att man 

måste uppgradera till Windows 7 och det kanske kostar 8 miljoner till och därigenom har man 

spräckt budgeten.". 

 

Mats förklarar att molnbaserade tjänster står i kontrast till detta genom att man betalar för hur 

mycket man nyttjar systemet. I och med detta har man som företag en elastisk IT-lösning som 

kan skalas upp och ner på begäran. Så oavsett om konjunkturkurvan går upp eller neråt så är 

det glada miner.  

 

Till detta hör också tidsaspekten när det gäller skillnaden mellan traditionella system kontra 

molnbaserade tjänster. Mats bedömer att om det tar 12 månader att sätta upp ett traditionellt 

system så kanske det tar 1-3 månader om man använder sig av molnbaserade tjänster. Och 

detta sparar man som företag pengar på, ju snabbare du kan börja dra nytta av en idé ju 

snabbare kan man tjäna pengar på den. Men han tillägger också att det inte finns någon formel 

som säger att om det kostar 100 här så kostar det 1 i molnet. Det är helt enkelt inte sant. Men 

om man får den kostnad du förväntar dig på IT oavsett om den är intern eller extern så är du 

nöjd. 

 

När vi frågar Ulf om implementeringsprocessen för molnbaserade tjänster kommer vi snabbt 

in på de ekonomiska aspekterna. För att lättare kunna förklara vad han menar ritar han en bild 

på tavlan i konferensrummet. Figur 6 är en egen illustration av bilden från intervjun. 
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Figur 6 Kostnad över tid för molnbaserade kontra traditionella system 

 

 

Vid implementering av traditionella system har man alltid en, ofta omfattande, initial kostnad. 

Efter ett tag faller kostnaden men det blir aldrig noll eftersom drift med mera kostar pengar. 

När systemet måste uppgraderas ökar kostnaderna ett tag för att sedan falla. Och hela tiden 

måste detta system förvaltas. Senare kanske en större uppgradering måste genomföras och 

ingen vet vad det innebär. Det sker en förstudie, man kontrollerar om användarna kommer 

förstå de nya förändringarna och hur systemet kommer att fungera. Resultatet blir kostsamma 

undersökningar.  

 

Vid molnbaserade tjänster sker alltid en förstudie som kostar mer eller mindre men dagen 

implementeringen börjar står vi på noll kronor. Sedan skalar vi upp med användare och 

kostnaden lägger sig linjärt. Vid uppdateringar förändras inte kostnaderna, för leverantören 

har en modell för att hantera versionerna. Ulf ställer oss en retorisk fråga om vi brukar bry oss 

när det sker uppdateringar via Hotmail eller Gmail vilket vi faktiskt inte gör. 

 

Vidare förklarar Ulf ”Ungefär så kommer man sitta och det är så man kräver att det kommer 

att vara. Men sedan kommer det intressanta som Sandvik tyckte, som har jobbat med tillväxt i 

100 år och rätt var det var så kom det en lågkonjunktur som ingen har sett. Det är andra 

styrkan i molnet, du skalar upp och du skalar ner.” 

 

Om man vid dåliga tider måste göra sig av med anställda kan man med molnbaserade tjänster 

lätt skala ner på kostnaderna för att den sedan skall bli linjär. Kommer en högkonjunktur och 

det blir fler nyanställda kan man lätt skaffa nya licenser och kurvan blir linjär.  



44 
 

 

Ulf menar att traditionella system är helt okänsliga för konjunkturer och förklarar vidare: 

"Sedan har vi inte skalningsproblemet, går vi från 10 användare och tre månader senare till 

10 000, då köper du upp det, du behöver inte skala upp din infrastruktur." 

Vid traditionella system har du en linjär kostnad för licenser som kanske bara skiftar lite. 

Detta anser Ulf vara en stor nackdel för traditionella system. 

 

Vi ställer sedan frågan om det är lättare att förutse kostnader och Ulf svarar "Nyckelordet är 

förutsägbarhet. Den som sitter och skriver budget gillar ju det. Såvida man inte anställer fler 

och utökar budgeten blir kostnaden ’såhär mycket’" 

 

Det samma gäller för hårdvara "Används fler användare behövs hårdvaran utökas, minskar 

antalet användare blir viss hårdvara stående och kostar pengar. Hårdvaran har också en 

licens som du har köpt och kostar."  

 

4.3.5 Säkerhet 

 

Säkerhet är en viktig fråga för alla företag och Cloud Computing innebär att nya 

säkerhetsaspekter måste undersökas. Vi frågar Ulf hur Sandvik skulle hantera en situation där 

leverantören av tjänsten skulle försvinna. 

 

Ulf förklarar att de flesta frågorna som uppkommer i en sådan situation regleras av avtal med 

leverantören men att det finns också andra aspekter som företaget måste ta hänsyn till, till 

exempel vart någonstans datan ligger lagrad. 

 

"Vi är ju till exempel ett globalt företag och har data lagrad över hela världen. Frågor som 

kan uppstå är ju om vi som företag har data lagrad i USA, får vi då bedriva affärer med Iran? 

Irak? Sådana saker är ju sådant man måste veta när det gäller var ens data är lagrad då det 

kan vara andra legala regler. " 

 

Vidare berättar Ulf att det har varit väldigt lätt att hämta projektdokumentation och data från 

Projectplace. "Vi skulle hämta hem ett ganska stort projekt, ungefär 4GB med dokument, och 

det var bara att 'markera alla'' och sedan välja ladda hem så fick vi som en zip-fil med all 

data." Detta är väldigt smidigt om syftet är att exempelvis migrera ett projekt från 

projektplatsen till en annan plattform men kan anses vara osäkert eftersom informationen är 

väldigt lätt att hämta om en utomstående skulle få tillgång till projektet. Detta kan även yttra 

sig i att en anställd laddar ner information, lägger den på till exempel ett USB-minne och tar 

den till en konkurrent.  

 

En sak som gör säkerhetsaspekterna ännu svårare att hantera, menar Ulf, är att Sandvik har en 

egen klassning på information beroende på vad den gäller. De klasser av information som 

finns är I1, I2, I3 och I4 där I1 står för publik information, I2 är information som är tillgänglig 

för alla på Sandvik, I3 är hemlig eller känslig information och I4 är konfidentiell information 

rörande till exempel börskurser eller personlig säkerhet. 

 

Men även data upp till och med klass 3, förklarar Ulf, lagras på molntjänstens servrar. Dock 

behöver man säkerställa att bara behöriga kommer åt den. Detta kan göras genom att 

leverantören ställer in vilka ip-ranges och att man från Sandviks håll måste använda sig av en 

VPN-tunnel till Sandvik för att sedan kunna komma åt informationen. 
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För att öka säkerheten med samarbetspartnern gör Sandvik undersökningar genom att skicka 

ut kontrollanter som noggrant inspekterar leverantörernas rutiner. De kontrollerar bland annat 

"... vad det finns för backupmöjligheter, vem som kommer åt data, vilka kan läsa data, vilka 

kan ändra data. Molnet är ofta en stor databas och där delar man databas med sina 

konkurrenter och sen är det upp till applikationen att förstå vem som är Atlas Copco och vem 

som är Sandvik." 

 

Vi går in lite djupare på informationshantering och frågar hur man som företag tänker om data 

försvinner eller om man inte kan få tillbaka den. Ulf förklarar att litar man på sitt egna 

skalskydd får man även lita på leverantörens och eftersom man skickar ut kontrollanter för att 

undersöka säkerheten och har tunga juridiska kontrakt som täcker området säkerställer man 

att det ser bra ut och hoppas att allt funkar. Vidare berättar Ulf "Och det är ju här vikten av 

möjligheten att få tillbaka data kommer in och hur snabbt du kan få tillbaka den, till exempel 

vid en konflikt, men det där går ju jurister igenom." Det är alltså viktigt att snabbt kunna få 

tillbaka data om det skulle uppstå något fel. 

 

4.3.6 Fördelar 

 

Ulf ser många fördelar med Cloud Computing och en av dessa är att det går snabbt att gå från 

idé till användbar tjänst. "Jag tycker att det är helt fantastiskt, det går snabbt att få ut en 

tjänst. Speciellt på ett stort företag där allt inte händer på en handvändning att få upp en 

infrastruktur här. Det är segt, på i stort sätt alla företag. Men här går vi plötsligt från 

kravspec. till att vi faktiskt kan jobba med det i princip samma dag. Det är helt fantastiskt och 

jag är 'för' det här sättet att arbeta." 

 

Hans profession är att integrera system och ser stor potential där. Har företaget en bra struktur 

på sitt egna landskap är det lätt att modellera och lyfta ut klossar. "Vi kan t.ex. lyfta ut 

lagerhantering som inte är vår 'core-business', vi behöver inte vara bäst på lagerhantering. 

Vi lyfter ut och kontrollerar vad det är för transaktioner, vilken information som går mellan 

lagerhantering, så lyfter vi bort det och ’sourcar’ ut det till någon annan." 

 

Ulf berättar vidare om Salesforce "som är en av framgångssagorna med Software-as-a-

service och Cloud Computing" och att de använder det som CRM-system.  

 

En stor fördel med att använda molnbaserade tjänster är om man vill göra en pilotstudie av 

systemet. "Vi vill köra en pilot, skulle vi köra det över Microsoft eller andra system har vi en 

initieringskostnad på kanske 5 miljoner, bara för att få upp ’skrotet’ och det som hör till." Vid 

en pilotstudie av exempelvis Salesforce börjar man med en kostnad på 10 användare som kan 

vara $300 i månaden. Detta gillar Ulf eftersom "... du smakar på bitar, det här var inte så 

gott, det tar vi inte och sedan lägger vi ned det, då blir de ingen kostnad nästa månad. Kör du 

med Microsoft så står du med skrot för 5 miljoner som du i och för sig kan använda för annat 

men du har köpt licenser som du inte kan omsätta direkt, som bara står och kostar." 

 

Detta är också något som Mats anser vara en fördel. "Det finns oftast 30 eller 90 dagars 

provperioder, så att man kan lära sig hur systemet fungerar, och det är jättebra för då kan 

verksamheten testa på och lära sig hur det fungerar under tiden som vi bygger långsiktiga 

lösningar."  
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Ulf påpekar en annan positiv aspekt med Salesforce som använder "Force.com" som 

utvecklingsplattform. Force.com är en stor plattform som gör systemen väldigt 

anpassningsbara. Metadatan är mycket anpassningsbar och har man exempelvis en 

serviceapplikation för kunder som ligger nära CRM-systemet kan man "hooka in" 

applikationen i Salesforce och sedan har man i samma plattform integrerade system. Därefter 

kan man bygga ut sitt system "som en solros" och behöver inte tänka så mycket på "lifecycle" 

och funktionalitet eftersom allt finns på samma plattform, utvecklaren kan fokusera på "vad" 

istället för "hur". Ulf berättar att Salesforce redan fanns utvecklat för iPhone och Android som 

ändå är en relativt ny telefon. Enligt Ulf finns det dock många som är väldigt "anti". 

 

Efter att ha diskuterat om Projectplace frågar vi Ulf "Hur bedrev ni projekt tidigare? Hade ni 

något projekthanteringssystem?" 

 

Svaret blir att de tidigare inte har haft något projekthanteringssystem utan har använt 

projektdatabaser i Lotus Notes. Detta har inneburit att de inte har varit så duktiga på frågan 

"Vad är projekthantering?" vilket de arbetar mycket med. De arbetar mycket med 

förändringsprocesser och lägger upp mycket data och dokumentation. 

 

Återigen kommer vi in på skillnader mellan traditionella system och molnbaserade tjänster. 

Han förklarar att de skulle kunna köpa Microsoft Project för en stor summa vilket inte är en 

dum idé eftersom det är många på företaget som skulle använda det. Fast de var fortfarande 

tvungna att lära sig frågan "Vad är projekthantering?" därför valde de att testa Projectplace. 

"... vi måste ju lära oss den här biten först så då köper vi Projectplace och anpassar oss efter 

deras metodik, köper hela ’kitet’ och börjar jobba efter den modellen och lär oss." 

 

Sedan förklarar Ulf att de kanske är på väg ifrån Projectplace för de har lärt sig att bedriva 

projekt på ett bra sätt, genomföra förändringsprocesser och skapat ett strukturerat 

dokumenthanteringssystem. "...så då kommer kanske Projektplace minska gradvis men 

samtidigt för att snabbt starta upp projekt kommer den vara valbar. Vi hade inget riktigt bra 

system för projekthantering. Därför valde vi Projectplace för att snabbt kunna lära oss något, 

behovet har vi haft länge men vi har liksom duckat för det. 

 

En annan stor fördel med leverantörer av molnbaserade tjänster är att de ofta har de bästa 

svarstiderna. Svarstider är i nuläget ett problem för Sandvik förklarar Ulf "Det lever vi med 

dagligen, framförallt i Afrika på grund av dålig bandbredd och i Australien på grund av 

avståndet. Det är där ’businessen’ ligger, i andra världsdelar."  

 

Ulf berättar att med molnbaserade system har man ofta inte valet att arbeta med en äldre 

version av systemet. Det finns ibland möjlighet att använda en något gammal version men förr 

eller senare blir man tvungen att uppdatera sig. "Om man som exempel kör traditionella 

system så kan man ju i praktiken fortfarande använda sig av VB 6 och sitta på sitt system som 

man utvecklade någon gång på 80-talet. Men här har man ofta ett spann på ett antal releaser 

som man kan ligga efter med men till slut måste man anta de nyare releaserna. Till skillnad 

från till exempel SAP som blivigt trögt att arbeta med för att det behåller kompatibilitet för all 

tid som det funnits ställer man kravet att man som användare måste följa med inom ett visst 

spann av releaser." 

 

Ulf påpekar att han är "för" arbetet när det gäller molnbaserade tjänster och tror att 

användandet inom 5-10 år kommer att öka i samband med att utvecklingen tar fart. Vidare 

berättat han att i tjänster/applikationer som inte ger ett värde i användandet så småningom dör 
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ut. "Till exempel om man ser till E-post satt man ju förr i program som Outlook. Men 

problemet med detta är att sådana program inte ger något riktigt värde. Om man måste byta 

dator eller installera om får man inte med sig mailen på något enkelt sätt. Och det är sådant 

som gör att dylika applikationer till slut självdör när det kommer webbaserade alternativ som 

gör arbetet enklare.". Han tror inte heller att nya företag ser nyttan med att ha ett eget ERP-

system som företaget måste drifta utan tror att de kommer använda webbaserade system som 

tar 5 minuter att konfigurera och sedan är det klart. 

  

Molnbaserade tjänster gör det enligt Ulf väldigt lätt att öka serverkapaciteten. Det kan köpas 

virtuellt genom att man går in på en hemsida. På hemsidan kan användaren se hur mycket 

kapacitet systemet har tillgängligt och hur mycket som används. Om man tror att systemet 

kommer att belastas hårt under nästa vecka kan man mata in att öka kapaciteten med 500% 

och uppdraget blir slutfört. Det kan bli lite dyrt men vid ett traditionellt system hade man haft 

denna kraft alla dagar i månaden fast den inte utnyttjats.  "Molnet är så mycket mer. Det är 

inte bara att erbjuda en tjänst utan du har hela skalbarheten, servicen runtomkring, 'life 

cyclen' och man abstraherar bort så mycket. Om jag hostar en applikation hos dig får jag ju 

administrera den själv men med molnet har man lagt bort hela utvecklingen av systemet på en 

tredje part." . 

 

En av de största fördelarna anser Mats är att man som kund inte behöver bry sig om "life 

cycle" hantering. Detta är något som Sandvik kämpar med i dagsläget. Som exempel tar han 

övergången till Windows 7. Han förklarar att om man bara skall installera det på en dator går 

det bra, men skall det ske på 30 000 blir det långsammare. Detta exempel går även att utöka 

till serversidan. Problemet blir att det är oerhört dyrt att investera i nya operativsystem, men 

detta är något man slipper med molnbaserade tjänster. 

 

Kopplat till detta, menar Mats, är också att det viktiga för företaget är inte vad det är för 

hårdvara som ens system körs på. I och med att man använder sig av molnbaserade tjänster 

köper man prestanda och inte hårdvaran i sig. Mats ser detta som "IT för verksamheten och 

inte tvärt om". Det vill säga att IT-sidan anpassar sig för verksamheten istället för att 

verksamheten skall behöva anpassa sig till IT. 

 

När det gäller samarbete tycker Mats att det är en av de största fördelarna med Cloud 

Computing. Om man skulle samarbeta på ett traditionellt vis måste man se till att alla externa 

parter får tillgång till hårdvara som är godkänd av Sandvik och tillgång till VPN-anslutning. 

Problemet ligger alltså i att företag bygger med ett tydligt innanförperspektiv vilket gör det 

svårt att lösa sådana bitar. Men kan man lyfta ut de bitar som skall samarbeta är problemet 

löst. 

 

Exempel på när det är dumt att jobba på det traditionella viset, menar Mats på, är när det 

gäller trycksaker. Genom att Sandvik inte har något eget tryckeri köper de tjänster "på stan". 

"Skulle vi skicka gigabyte med data med högupplösta bilder till dom och så ska dom massera 

det här och så ska det gå tillbaka till oss och så ska det skickas till nästa osv.". Detta är vad 

som sker om man arbetar på det traditionella viset. Genom att lägga ut det på molnet kan de 

som skall göra något med materialet göra det och klicka i att det är klart, så kan nästa ta vid 

och göra sitt. 

 

Förutom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster finns det andra saker leverantörerna fokuserar 

på. Optimering utav dataöverföring är viktigt för företag och därför är molnleverantörer bra 

på detta. ”Men de stora molnleverantörerna har optimerade kablar, kabelstigar, eller vad 
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säger man, de kortaste vägarna. Och vi som jobbar mycket mot Afrika, Sydamerika och 

Australien har mätt upp och vi har sett att de har mycket mindre ’latency’ alltså fördröjning 

på varje paket, än vad vi själva har, för de har köpt bättre kapacitet än vad vi har.” 

 

4.3.7 Nackdelar 

 

En nackdel med molnbaserade tjänster är enligt Ulf att man inte använder sandvikidentiteten 

för att exempel logga på Projectplace. "... det innebär att den inte är med i rullen när någon 

blir uppsagd, säger upp sig eller avslutar sitt kontrakt som konsult. Då måste vi ha en 

process, för att projektledare måste själv ta bort användare som ligger externt.". Det är en 

väldigt stor nackdel och de arbetar hårt med att få ett trådat, säkert system. Hänger systemen 

ihop kan man logga in i molnet med sin sandvikidentitet och om man blir exempelvis blir 

uppsagd hänger molnet med. 

 

Många molnbaserade system har funktionen att om ingen har loggat in på ett visst antal 

månader eller år blir personen automatiskt utkastad. "Så det finns ofta någon säkerhet men 

den är ganska svag. Det kan ju vara någon som går över till Caterpillar eller Atlas Copco 

och säga ’men du det här gjorde dom på Sandvik också’". Det är en liten konsultfirma som 

får lite mervärde för det är inte helt oviktig information som vi lägger upp. Det kan vara om 

hur vi arbetar med vår elektroniska handel eller hur vi implementerar en serviceprocess. Det 

är en farlig aspekt." 

 

Vid integration av olika system med molnbaserade tjänster kan problem uppstå. Ett exempel 

som Mats visar på är när Sandvik valde att använda Salesforce. "När Salesforce-folket 

kommer hit, då sätter de sig med marknadsfolket och vi sitter bara och tittar på för vi förstår 

inte vad de pratar om, för det kan inte vi. Vi kan bara IT, teknik, servrar, skrot och tjänster.". 

Detta beror på att folket från Salesforce är duktiga på säljprocesser och på hur "Customer 

relations" skall se ut. Det är där deras kunnande ligger. Mats säger att "det här är en utmaning 

och vi har haft många långa samtal med, oftast marknadssidan. Dom har träffat leverantör, 

börjat titta på lösningar och gjort specarna redan. Och så var det då en liten detalj när de 

redan är klara med allting." 

 

Anledningen till detta menar Mats är att "visst har ju leverantörerna teknikavdelningar men 

de har ju oftast nischade produkter och de lägger fokus på kunderna just där." Han tillägger 

"Det gäller bara för oss att kunna hantera, att man ser att Cloud är en del av vår 

infrastruktur, en del av det som ingår i IT på Sandvik.". 

 

Likväl som integreringen av system kan vara ett problem så tillkommer också frågan om hur 

man skapar "trust", eller förtroende, mellan leverantör och kund. Om man som företag vill 

lagra känslig eller hemlig information hos en leverantör måste man kunna försäkra sig om att 

det bara är anställda på företaget som kommer åt den och inte någon annan. Detta säger Mats 

att de sprungit på flera gånger och att man därför satt upp ett regelverk på Sandvik som gäller 

för närvarande där man har sagt att det är ok att lägga ut publik information i molnet.  

 

Ägande av data är ett problem när det gäller molnbaserade tjänster. Som Mats säger så är det 

lätt att ladda upp en massa data i en cloudapplikation. Frågan är bara hur man skall göra för 

att få tillbaka den så att man kan göra en backup så att man senare kan få tag i den. "Det vill 

de inte säga något om utan de gör det svårt att få ut någon information, så vi hamnar i en 

typisk ’lock-in’ situation.". Mats tillägger att när man har infrastrukturen själv ser man till att 



49 
 

man från början bestämmer hur sådana saker skall gå till, men i fallet med molnbaserade 

tjänster har man ingen kontroll över det och det är ju det som är själva grejen. 

 

En svår sak med molnbaserade tjänster är att det är helt nya licensmodeller. Vi är vana, säger 

Mats, att man köper en server någonstans och installerar programvara på den, det vet vi precis 

hur det går till och hur vi ska räkna på det hela. Idén med molnbaserade tjänster ser väldigt 

bra ut från början men det kan bli väldigt dyrt om man inte har koll på alla dolda kostnader 

som kan finnas otydligt definierade i avtalen. 

 

4.4 Enkätundersökning 
 

Enkätundersökningen som genomfördes bjöd tyvärr på en relativt låg svarsfrekvens på 

ungefär 22,5%. Med andra ord var det 14 av 62 tillfrågade som tog sig tid att besvara enkäten. 

Detta är något man får hålla i åtanke när man läser empirin då denna inte av nödvändighet är 

representativ för hela gruppen. Ett sammansatt svarsformulär finns att läsa i bilaga 9 och i 

detta avsnitt presenteras en sammanfattning. 

 

Den första delen i enkätundersökningen var till för att skaffa en bild över respondenterna och 

nedan presenteras resultatet av denna. 

 

De som deltog i enkätundersökningen var alla anställda på Sandvik och ansåg att deras 

datorvana låg på en avancerad nivå. Andelen av dessa som innan vår undersökning visste att 

Projektplatsen var en molnbaserad tjänst var 12 stycken. På frågan om de hade tidigare 

erfarenhet av molnbaserade tjänster var det 10 som svarade "ja", 3 som svarade "nej" och 1 

som svarade "vet ej". Den allmänna attityden till molnbaserade tjänster var positiv med endast 

en negativt inställd och två som inte hade någon åsikt. Den avslutande frågan i första delen 

gällde huruvida respondenterna bedrivit projekt på Sandvik innan de började använda 

Projektplatsen. På denna fråga var resultatet enhälligt "ja". 

 

Den andra delen av enkätundersökningen handlade vad respondenterna tyckte om 

Projektplatsen. 10 av 14 ansåg att Projektplatsen var enkel att börja arbeta med medan 3 

tyckte tvärt om och en hade ingen åsikt. Om Projektplatsen var en bra projekthanteringstjänst 

tyckte 10 "ja", en "nej" och tre hade ingen åsikt. Vid vår fråga om kommunikationen mellan 

projektmedlemmar fungerade på ett bra sätt tyckte 9 "ja", två "nej" och tre hade ingen åsikt. 

Fyra av 14 har arbetat med Projektplatsen från en dator som inte tillhör Sandvik och i snitt 

sker ungefär 0 - 25% av de fyras arbete på sådan utrustning. 11 av 14 svarade att de arbetat 

hemifrån med Projektplatsen. Bland dessa svarade 9 att arbete hemifrån sker "Mindre än en 

gång i veckan" medan två svarade "Flera gånger i veckan".  

 

På frågan om respondenterna upplevde bättre struktur på sitt arbete genom Projektplatsen 

svarade 7 "ja", en "nej", fyra "Ingen skillnad" och två "Vet ej". Gällande svarstider tyckte två 

att de var snabba, 11 medel och en hade ingen åsikt. 6 av 14 känner till att det finns ett 

community kopplat till Projektplatsen men bara en har varit aktiv i den. Fyra av 14 anser att 

deras känsla av säkerhet påverkas av att Projektplatsen driftas hos en extern leverantör medan 

7 ansåg att känslan inte påverkades och 3 hade inte reflekterat över det. En av 14 har upplevt 

att data har försvunnit från Projektplatsen men svarar också att den kunnat få tillbaka nämnd 

data. Tre av 14 har upplevt att Projektplatsen inte varit tillgänglig under de tider de önskat 

arbeta. 6 av 14 har märkt av när Projektplatsen uppdaterats och av dessa tycker tre stycken att 

dessa uppdateringar varit positiva medan fyra anser att de inte påverkat arbetet och en ansåg 
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att de påverkat arbetssituationen negativt. En av 14 svarar att den använt Projektplatsen 

genom en mobiltelefon. 

 

Den tredje delen avsåg att ställa frågor om skillnader mellan arbetet med Projektplatsen och 

det tidigare arbetssättet. 

11 av 14 ansåg att övergången till arbete med Projektplatsen från tidigare arbetssätt var lätt 

medan en ansåg att så ej var fallet. Två av 14 anser att projekt kommer igång snabbare genom 

att använda Projektplatsen medan fem tyckte tvärt om och 6 stycken visste inte eller tyckte 

inte det var någon skillnad. Två av 14 ansåg att svarstiderna i Projektplatsen var bättre än vid 

tidigare arbetssätt medan 7 svarade att det inte var så och fem svarade att de inte visste.  

 

På vår fråga om hur de upplevde övergången från tidigare system till Projektplatsen och om 

de upplevde några problem eller fördelar var svaren som följer:  

 

"Fördelen med att använda projektplatsen är att alla kan komma åt information, SMC intern 

eller extern. Nackdelen är den att i vissa delar av världen är svarstiderna otroligt 

långsamma.” 

 

”Att ha all info på ett ställe var nog största fördelen med projektplatsen.” 

 

 ”Den största fördelen är att det är lättare att kommunicera med projektmedlemmar globalt, 

samt att externa (icke Sandvik) resurser lättare kan få tillgång till material.” 

 

 ”Jag upplevde den positiv. Projektplatsen är ett relativt enkelt system men uppfyller de mesta 

krav ett projekthanteringsystem behöver kunna. I och med att det är enkelt så blir också 

användarna produktiva väldigt snabbt. Instegströskeln är ganska låg.” 

 

 ”Snabbt o enkelt - öppet för alla oavsett dator och organisation.” 

 

”Bätter eftersom Projektplatsen ger bättre möjligheter att kommunicera mellan 

projektmedlemmar.” 

 

 ”Easy and simple” 

 

9 av 14 anser att kommunikationen mellan projektmedlemmar är bättre vid användande av 

Projektplatsen. 

 

Sista delen i enkätundersökningen var till för att respondenterna i fritext skulle kunna uttrycka 

sina tankar om Projektplatsen som tjänst men även om molnbaserade tjänster i allmänhet. Då 

svaren är i fritext finner vi det bäst att presentera frågan för att därefter presentera ett urval av 

svar.  

 

Fråga: Ser du några för- eller nackdelar med molnbaserade tjänster? 

 

”Fördelar: Att snabbt skala upp eller ner i kapacitet är en fördel, Storskalighetsfördelar 

Nackdelar: Informationssäkerhet kan vara en nackdel och då specifikt för företagsintern 

information som kan vara känslig. Integration med gamla system kan vara besvärligt om än 

hanterbart. Stor inlåsning till lösningen som kräver en plan för att backa ifrån” 
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"Långvarig datalagring ställer höga krav på leverantörens stabilitet. Projektplatsen är 

lämplig såtillvida att projekt skall vara kortlivade. Vi gör oss dock beroende såväl av deras 

tekniska tillgänglighet som av alla  internetleverantörer mellan oss och dem." 

 

”Risk med informationsklassad information...” 

 

”Pro:  

- Accesible from any computer in this world (with Internewt connection) 

- No USB stick to carry my data 

  

Con: 

- Not happened to me yet, but security breaches might occur, data loss, stolen account 

information, etc. 

- None nows what happens to your data nad how it is used (e.g. GMail for advertisment, 

etc.)” 

 

"a con is for me that the company who own the information does not have 100% avalability to 

control the information." 

 

”Pros: Time to Market, easy to use, reachable from anywhere 

Cons: Data lock-in, difficult to se cost impact (licensing)” 

 

Fråga: Om du har några övriga tankar eller idéer om Projektplatsen, molnbaserade tjänster 

eller liknande fyll gärna i fältet nedan.  

 

”More services should go there - even if I have security issues once in a while, but the more 

services are available, the faster a standard for security  will be established” 

 

”Regarding ProjectPlace specifically: It's clunky and clumsy to navigate through, the search 

function doesn't work well, online meetings frequently crash” 

 

”Integrerad (federerad) autenticering mot internt Sandvik-directory är ett ökande behov. 

Sandvik-anställda och -konsulter skall inte behöva ytterligare identiteter och lösenord (PP är 

bara en av de externa SaaS-tjänsterna vi arbetar med och kommer att arbeta med). Vi 

behöver därtill kunna få in stark autenticering på dem som har mest tillgång till konfidentiell 

information: det låter sig inte göras utan stora kostnader och användarolägenheter med en 

extern leverantör.” 

  

“Är i grunden positiv till molnbaserade tjänster” 

  

“Molnbaserade tjänster är framtiden och användandet kommer att öka.  

det finns frågeställningar kring säkerhet, men dessa tror jag succesivt komer att lösas. 

tror inte att allt blir molntjänster, men de kommer att öka betydande.  

generellt tror jag på en ökning i alla områden 

ökning av molnbaserad infrastruktur t. ex lagring (Amazon's tjänst bra exempel) I ställer för 

att köpa/installera en egen server så kan köpa kapacitet och enkelt skala upp eller ner (snabbt 

och utan stora investeringar.)” 
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5 Analys 

 

 detta avsnitt presenterar vi vår analys av de empiriska data som framkommit 

genom undersökningsarbetet. De områden som presenteras i teorin kommer att 

behandlas och jämföras med den information vi fick från företaget. 

 

5.1 Respondenter 
 

De personer som deltog i enkätundersökningen var av en relativt homogen grupp, i alla fall 

om man ser till hur de valde att beskriva sin datorvana där alla svarade att de var "avancerade". 

Dock finner vi i efterhand att detta är ett oerhört subjektivt begrepp och kanske kan det vara 

svårt att ställa sådana frågor utan att exemplifiera vad som menas med de olika graderna av 

användare. En förklaring till att användarna väljer att beskriva sig som avancerade kan vara 

att de faktiskt är det. Vi ser att 12 av de 14 som svarade visste att Projektplatsen var en 

molnbaserad tjänst. Det resultatet skulle kunna beskriva att medvetenheten om molnbaserade 

tjänster i den undersökta gruppen är hög, vilket också visas genom frågan om tidigare 

erfarenhet av molnbaserade tjänster där 10 personer svarade att de hade det. Alla respondenter 

hade bedrivit projektarbete på Sandvik innan de började jobba med Projektplatsen och den 

allmänna inställningen till molnbaserade tjänster var positiv.  

 

Det man kan se av denna del av undersökningen är att kunskapsnivån och medvetenheten i 

respondentgruppen är hög och detta kan säkert bero på olika orsaker. En rimlig tanke är att 

respondenterna kanske har stort intresse av IT och själva tar reda på information om de 

system som används eller så kanske det kan vara så att Sandvik jobbar för att dess anställda 

skall veta om vad som händer vid systemskiften. 

 

5.2 Arbetsuppgifter 
 

Både teori och empiri visar att molnbaserade tjänster kan bringa stora förändringar för 

organisationer när det handlar om exempelvis anställdas arbetsuppgifter, företagsekonomiska 

aspekter och systemanvändning.  

 

Teorin beskriver att några av IT-avdelningens arbetsuppgifter, till exempel att distribuera och 

installera programvaror på anställdas datorer och anskaffandet och underhåll av serverhallar, 

kan försvinna genom att använda Cloud Computing. 
165

 Dessa arbetsuppgifter hamnar istället 

hos leverantören. Vi tror att det råder delade meningar om hur folk uppfattar dessa 

arbetsuppgifter. Vissa kanske kan tycka det är smidigt att leverantören tar hand om dem 

medan andra tycker det är viktigt att installera programvaror lokalt på företagsdatorerna och 

driva egna serverhallar inom företaget. I dagens läge ser nog situationen generellt ut som 

empirin beskriver att företag inte riktigt vet vad molnbaserade tjänster är eller vad det innebär 

och därför kan det vara svårt att ta steget och prova på dessa tjänster.  

 

                                                 
165 Velte T. et al. (2010), s. 4 

I 



53 
 

Detta förhållningssätt kan nog tolkas som sunt då tekniken fortfarande är relativt ung och till 

viss del outforskad och därigenom kan vara svår att lita på. Vid ett ökat användande av 

molnbaserade tjänster tror vi att de mer traditionella IT-jobben som systemutvecklare, 

systemförvaltare och så vidare till viss del kan komma att minskas hos många företag men att 

andra jobb som att integrera tjänster, utvärdera nya tjänster och liknande kan komma att öka i 

antal. Dock bör man nog kunna tänka sig att det hos större företag, som till exempel Sandvik, 

under en lång tid framöver kommer att se relativt oförändrat ut på IT-avdelningen med tanke 

på att migrering till molnbaserade tjänster för stora företag är en mycket komplicerad process. 

 

5.3 Motsträvighet 
 

Genom intervjuerna fick vi reda på att IT-avdelningen i viss utsträckning är motsträvig till 

användandet av den nya tekniken. Möjligtvis kan denna motsträvighet bero på det som sägs i 

empirin att IT-avdelningen ser problem vid integrering av molnbaserade tjänster i den 

befintliga infrastrukturen men vi tror även att detta till viss del kan bero på att IT-avdelningen 

inte behöver vara lika involverade i molnbaserade tjänster/projekt som vid traditionell 

systemutveckling. Från intervjuerna har vi fått uppfattningen om att molnbaserade tjänster 

inte är lika anpassningsbara som redan implementerade traditionella system. Det är mer troligt 

att organisationen får anpassa sig efter tjänsten än att tjänsten anpassas efter företagets behov 

vid användande av molnbaserade tjänster. Detta beror troligtvis på de effekter förändringar av 

moduler i molnbaserade tjänster får. Till exempel om man omarbetar en modul i en 

molnbaserad tjänst så att den bättre passar ett specifikt företag påverkas alla andra som 

använder samma modul också, på gott eller ont.  

 

I de mest extrema fallen då ett företag helt går över till molnbaserade tjänster funderar vi på 

om man teoretiskt sett skulle kunna göra sig av med en stor del av IT-avdelningen. IT-

avdelningens arbetsuppgifter skulle kunna bestå i att administrera användares datorer och se 

till att de fungerar. Integrationsfrågor mellan de olika tjänsterna skulle eventuellt kunna 

hanteras av leverantörerna eftersom de sitter med kunskapen om hur tjänsterna är uppbyggda 

och fungerar. Det finns inget i teorin eller empirin som beskriver att framtiden kommer att se 

ut på det här sättet utan det är endast spekulationer från vår sida baserat på svar från 

intervjuerna. Samtidigt tror vi att det kan vara farligt för företag att minska och eventuellt få 

en bristande IT-avdelning. Fast man endast använder en molnbaserad arkitektur och låter 

leverantörer sköta arbetsuppgifter som integration mellan olika tjänster tror vi att det är bra 

om kunskapen om hur systemet fungerar finns inom företaget. Det kan nog bli väldigt dyrt om 

alla integrationsfrågor hanteras externt. Kunskapen om hur tjänsterna egentligen fungerar och 

kommunicerar kommer inte heller att finnas inom företaget. Resultatet skulle kunna vara att 

företag till slut använder flertalet oberoende molnbaserade system från olika leverantörer som 

inte kommunicerar med varandra fast de borde göra det.  

  

I framtiden kommer kanske IT-avdelningens uppgifter att förändras och inte handla lika 

mycket om systemutveckling utan istället handla om att fokusera och ta reda på vad olika 

befintliga tjänster erbjuder för funktionalitet och hitta de bästa tjänstekombinationerna från en 

eller flera leverantörer.  

  

I intervjuerna sägs det att integrationsfrågor är den bidragande faktorn till IT-avdelningens 

motsträvighet men vi tror även att tankar om eventuella framtida nedskärningar och minskade 

arbetsuppgifter på IT-sidan skulle kunna bidra till den allmänna motsträvigheten. Dock får vi 

å andra sidan i dagsläget se denna motsträvighet som väl befogad då integrationsfrågor 
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molnbaserade tjänster emellan och integration mellan traditionella system och molnbaserade 

tjänster är ett relativt outforskat ämne och kan medföra stora problem. Vi tror att det kan vara 

lättare att lösa integrationsfrågor mellan traditionella system eftersom man ofta har mer 

kontroll över hur de är uppbyggda.  

  

Likväl kan man även se detta ur ett specifikt begrepp: kontroll. IT-avdelningar på företag 

besitter onekligen stor kontroll över den organisation den verkar inom. Detta ger sig av att det 

i stor utsträckning är IT-avdelningen som bestämmer vad som kan genomföras ur ett tekniskt 

perspektiv. Genom användande av molnbaserade tjänster flyttas i stor utsträckning denna 

kontroll till leverantören av tjänsten och på så sätt minskar IT-avdelningens inflytande.  

 

Om ett företag köper tjänsten SaaS får de tillgång till en komplett tjänst och behöver på så sätt 

inte stå för administrativa uppgifter. 
166

 Dessa administrativa uppgifter kan bestå i dagliga 

kontroller av system, installation av programvara, backup, skötsel av datahallar och så vidare. 

Genom att denna administration försvinner tas även en bit av IT-avdelningens 

kontrollmöjligheter bort. Om en leverantör kan erbjuda en tjänst som den interna IT-

avdelningen inte kan bidra med eller inte på kort sikt kan tillhandahålla för företaget så är det 

naturligtvis lockande att använda leverantörens tjänst istället för att vänta på att företagets 

egen IT-avdelning skall hinna utveckla något som fungerar på motsvarande sätt. För oss 

känns det viktigare att företaget kan använda tjänster som hjälper det fokusera på sin 

kärnverksamhet istället för att vänta på att den interna IT-avdelningen skapar något som de 

har kontroll över. Men man kan även göra som Sandvik har gjort genom användandet av 

Projektplatsen.  

 

Sandvik kände att de inte var bra på att hantera projekt och valde därför att använda 

Projektplatsen som projekthanteringstjänst eftersom den hade väl beprövade processer för att 

bedriva projekt på ett bra sätt. Idag har Sandvik utvecklat egna processer för att hantera 

projekt med inspiration från Projektplatsen och håller därför på att gå ifrån tjänsten för att 

kunna använda sina egna lösningar. Eftersom det går snabbt och är väldigt enkelt att börja 

använda molnbaserade tjänster tror vi att detta arbetssätt kommer att tillämpas av många 

företag i framtiden som vill driva ett eget system. Standardsystem liknar i detta fall 

molnbaserade tjänster till viss del eftersom båda varianterna är utvecklade efter väl beprövade 

processer. Skillnaden är att implementering av standardsystem är väldigt kostsam och 

tidskrävande process som gör tekniken väldigt opraktisk för att ”testa” system. 

  

Vi tror att minskandet av IT-avdelningens kontroll över systemet kan vara en central faktor 

till motsträvigheten hos vissa. Traditionell IT inte hinner med i utvecklingen av system då de 

måste se till en större bild än leverantörerna av molnbaserade tjänster. För leverantörerna är 

det bara ett system som måste fungera men för stora företag måste IT-avdelningen se till att 

alla system fungerar tillsammans på ett tillfredsställande sätt. Detta skulle i sin tur även kunna 

skapa motsättningar mellan olika avdelningar inom företaget. Det skulle kunna vara så att till 

exempel marknadsföringsavdelningen har hittat en molnbaserad tjänst som underlättar och 

effektiviserar deras arbete men de får inte använda den eftersom IT-avdelningen ser stora 

integrationsproblem med tjänsten. 
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5.4 Tillgänglighet och svarstider 
 

En aspekt som både teori och empiri beskriver är att man med molnbaserade tjänster kan 

komma åt data/tjänsten vart man än befinner sig, så länge man har en internetanslutning. 
167

 

 

Det som framstår som mest lockande med molnbaserade tjänster är det att man som 

användare kan komma åt den data man själv eller andra producerar var  man än befinner sig. 

Det vill säga att molnbaserade tjänster öppnar upp för arbete på olika platser. Användarna av 

systemet är inte längre begränsade till att använda viss utrustning eller att vara anslutna 

via företagsnätverk för att komma åt den data den behöver för att kunna  genomföra sitt jobb. 

Något som framkom i intervjuerna var att en av de stora fördelarna med just Projektplatsen 

var att man på ett mycket enklare sätt än tidigare kunde ansluta konsulter till de projekt som 

genomförs. Istället för att som tidigare behöva utrusta konsulter med sandvikutrustning och ett 

sandviklogin kan man i nuläget istället bara lägga in en användare i Projektplatsen så kan 

konsulten vara produktiv direkt. Till detta hör också att Projektplatsen i sin licensmodell 

bara tar betalt för företagets användare vilket ger att merparten av användarna i ett projekt kan 

bestå av externa konsulter som inte kostar Sandvik något i licensavgifter och på så sätt kan 

man spara mycket pengar. Just denna aspekt måste vara en av de mest attraktiva med att flytta 

ut funktionalitet till molnbaserade tjänster. Till synes kan man i ett slag minska på IT-

kostnader, få tillgänglighet till systemet var man än befinner sig samt att man kan ansluta hur 

många konsulter man vill utan att det blir en ökad systemkostnad.  

 

I dagens samhälle tar vi det för givet att vi i alla lägen skall kunna komma åt de tjänster vi 

använder oss av på Internet och kanske är det just detta som gör molnbaserade tjänster så 

attraktiva. Internet är ju som bekant en teknik som varit med oss under en relativt kort period 

och utvecklingen av densamma sker med rasande hastighet för att kunna erbjuda nya 

funktioner och tjänster. Samtidigt som allt fler tjänster och applikationer görs tillgängliga på 

Internet blir vi som samhälle mer beroende av att vi ständigt är uppkopplade.  Även för 

företag är Internet viktigare än någonsin. Som det uttrycks i en av intervjuerna skulle hela 

företaget stanna av om anslutningen till Internet försvann. Mats berättar att Sandvik inte 

längre är ett internt företag utan ett globalt. Frågor höjs om hur man som företag 

som använder molnbaserade tjänster skall gå tillväga för att genomföra sitt arbete om det inte 

är uppkopplat mot Internet men denna frågeställning ter sig relativt irrelevant då företag idag, 

oavsett om de använder molnbaserade tjänster eller ej, är beroende av Internet för att sköta sin 

kommunikation. 

 

Det vi kan se i enkätundersökningen är att 11 av de 14 respondenterna har arbetat hemifrån 

med Projektplatsen, dock säger 9 respondenter att detta sker mindre än en gång i veckan. Fyra 

av respondenterna har gått ännu längre och använt Projektplatsen på datorer som inte tillhör 

Sandvik och en av respondenterna använt Projektplatsen via sin mobiltelefon. Detta visar på 

att medvetenheten om att molnbaserade tjänster skall gå att använda var man än befinner sig 

finns bland respondenterna trots att det inte är så spritt som det skulle kunna vara. Självklart 

kan det finnas andra orsaker också. Om man som användare har fått utrustning av företaget 

kanske man rent praktiskt använder den utrustningen till jobbrelaterade uppgifter istället för 

att använda egen. Likväl kan det så klart vara så att de användare som inte använt 

Projektplatsen hemifrån eller på annan hårdvara kanske inte behöver jobba hemifrån för att 

klara av sitt arbete. 
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Genom användande av molnbaserade tjänster kan möjligheterna för att jobba på resande fot 

betydligt ökas i de fall det finns möjlighet till internetuppkoppling. Givetvis kan 

funktionaliteten uppnås med traditionella system också men möjligheterna till förbättrad 

tillgänglighet kvarstår och behöver inte begränsas till en företagsdator. 

 

En annan viktig aspekt när det gäller molnbaserade tjänster är med vilken hastighet de kan ge 

information till användarna, eller hur snabb tjänsten upplevs. För att mäta detta frågade vi 

användarna om deras upplevelser av svarstider vid arbete med Projektplatsen. Av de svarande 

ansåg bara två att de var snabba medan 11 ansåg att de var medel. Här anser vi att ett av de 

största hindren som måste byggas bort finns för leverantörer av molnbaserade tjänster. Alla 

har säkert någon gång arbetat med ett system som är långsamt och segt. Resultatet blir att 

användaren inte orkar fokusera på den uppgift den skall utföra eftersom att systemet inte på 

ett bra sätt kan presentera den information användaren behöver för att genomföra uppgiften.  

 

Skulle det vara så att en webbaserad tjänst upplevs som långsam, naturligtvis i förhållande till 

vad som är rimligt, kanske även det kan vara en orsak till att titta på andra lösningar. 

Problematiken med svarstider visar sig även i en senare fråga som avsåg att se till skillnaden 

mellan svarstider mellan Projektplatsen och de tidigare arbetssätten. På denna fråga svarade 

två respondenter att svarstiderna i Projektplatsen var snabba medan 7 svarade att det var tvärt 

om och fem svarade att de inte visste. Detta visar alltså på att leverantören av Projektplatsen 

ur respondenternas synvinkel inte kan leverera bättre svarstider än den som redan fanns och 

därigenom på den punkten inte tillför något. 

 

5.5 Alltid med i utvecklingen 
 

Med molnbaserade tjänster har man, som teorin beskriver, alltid tillgång till den senaste 

versionen av tjänsten man använder. 
168

 Detta är också något som påpekas i en av intervjuerna 

fast med det tillägget att man ofta kan släpa efter några versioner och gå vidare när man själv 

känner för det. Fördelen med detta är att kunder alltid kan ta del av den senaste versionen utan 

att själva behöva installera något då uppdateringar ingår i licenskostnaden. Problem skulle 

dock kunna uppstå i de fall kunder känner att den version de använder för tillfället är optimal 

för deras arbetssätt och nyare versioner inte är att önska. Efter tillräckligt många 

versionsuppdateringar blir man som kund till slut tvungen att följa uppdateringarna. Skulle det 

vara ett traditionellt system skulle den problematiken inte existera då ägaren kan bestämma 

om och när uppdateringar av systemet skall ske. Däremot får man troligen den effekten med 

traditionella system att uppgraderingar blir dyra och eventuellt kanske systemet ändrats till 

sådan grad att det i praktiken kan ses som ett helt nytt system och därigenom blir användarna 

tvungna att lära sig systemet igen. 

 

5.6 Acceptans 
 

En mycket spännande aspekt är acceptansen hos företaget när det gäller den funktionalitet 

leverantören kan erbjuda i sina tjänster. Som det framgår av intervjuerna var det bara cirka 80 

% av den funktionalitet företaget skulle behöva som ingick i Projektplatsen. Hur kommer det 

sig att man accepterar att inte få all funktionalitet man behöver istället för att komma fram 

med en lösning själv som är skräddarsydd? Detta kan naturligtvis bero på att utvecklingstiden 
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för ett eget system kan vara mycket lång 
169

 medan det tar relativt kort tid att komma igång 

med ett molnbaserat system. Dock känns det som att det ändå kan vara svårt att motivera valet 

av ett system som inte erbjuder den funktionalitet som behövs. Hur skall man se till att den 

funktionalitet som inte stöds av tjänsten utförs på annat sätt? Men den stora frågan är 

egentligen varför denna acceptans finns. Beror det på att leverantören är extern och inte lika 

påverkningsbar som en intern enhet? Leverantören erbjuder självklart en tjänst på det sätt som 

den finner vara bäst och kanske därigenom inte tycker att funktionaliteten i tjänsten är 

förhandlingsbar medan IT-avdelningar kan erbjuda efterfrågad funktionalitet fast det tar lite 

längre tid då man kanske måste modifiera ett befintligt system.  

 

5.7 Ekonomi 
 

Teorin visar att systemkostnaderna för ett företag kan förändras mycket genom att gå över 

från traditionella system till molnbaserade tjänster. Implementering av traditionella system är 

en dyr process som ofta överskrider budget.  
170

 Både Mats och Ulf förklarar att traditionella 

system kräver en stor initial kostnad som består av till exempel infrastruktur (servrar och 

nätverk), licenser och användarnas datorer. Genom att använda molnbaserade tjänster 

"slipper" man denna initiala kostnad eftersom infrastrukturen redan finns hos leverantören.  

 

5.7.1 Infrastruktur 

  

Trots att inte teorin eller intervjupersonerna nämnde det finner vi det rimligt att kostnaden för 

servrar, nätverk med mera bakas in i de licensavgifter man betalar när man använder det 

molnbaserade systemet, det vill säga man "slipper" de direkta kostnaderna för drift men 

driftkostnaderna ingår sannolikt i månadsbeloppet för tjänsten. Men vi ser många fördelar 

med att inte behöva driva IT-infrastruktur på egen hand. Som vi tidigare nämnde behöver 

företag inte investera och drifta egna servrar. Detta betyder att de inte behöver avsätta 

utrymme för att förvara hårdvaran och de slipper extra elkostnader för drift och kylning. 

Företaget behöver inte heller anställa folk med kunskap om hur servrarna installeras och 

administreras med mera. Dessutom kan företag behöva betala stora summor om hårdvaran blir 

ålderdomlig eller IT-strukturen behöver byggas ut. Om man använde konsulter för att 

installera IT-strukturen första gången kan man behöva anställa dem igen vid uppgraderingar 

eller byten vilket blir dyrt. Vi tror att leverantörer som specialiserar sig på att driva 

datorcentrar generellt sett har större kunskap om att bedriva dessa på  bästa möjliga sätt än 

vad företag, som specialiserar sig på andra  områden, har. Det kanske även kan vara så att 

leverantörerna har billigare elpriser än vad andra företag har eftersom driften av datorcentra 

kräver mycket el och därav får rabatt på sina elpriser. Även detta borde göra det billigare för 

kunden.  

 

Dock tror vi att det finns situationer där företag med fördel kan driva sina egna lösningar för 

lagring och utveckling. De företag vi främst tänker på är mindre företag där huvuddelen av 

arbetet är inriktat på exempelvis webbutveckling eller programmering. Denna form av 

aktivitet är av förklarliga skäl svår att genomföra genom webbläsare och då spetskompetensen 

att driva servrar för lagring, utveckling och testning troligtvis finns inom företaget kan det 
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vara fördelaktigt att själv stå för detta och på så sätt ha större kontroll över sin 

utvecklingsmiljö. 

 

5.7.2 Licenser 

 

Licenskostnader för programvaror är något som skiljer sig mycket för traditionella system och 

molnbaserade tjänster. Vid traditionellt systemanvändande betalar man ofta en klumpsumma 

för de anställdas programvarulicenser.
171

 Vi tror att många företag idag har stora utgifter som 

läggs på licenskostnader för program som knappt utnyttjas. I detta fall tänker vi exempelvis på 

anställda som har licenser för kraftfulla programvaror när de till största del egentligen kan 

använda enklare programvaror som inte har lika dyr licens eller att de har licenser för 

programvaror de sällan använder. Genom att använda molnbaserade tjänster kan företag 

undvika dessa utgifter om kontraktet med leverantören är formulerat så att man endast betalar 

för hur mycket man utnyttjar en viss tjänst eller programvara. De anställda borde kunna 

använda den enklare programvaran lokalt på datorn och när de behöver mer avancerade 

funktioner använda den kraftfullare programvaran som molnbaserad tjänst. Samtidigt tror vi 

att detta kan bli dyrt för tjänster som utnyttjas dagligen när man betalar för användandet i 

jämförelse med att endast betalar för licensen. För att utveckla tror vi att en tjänst där man 

betalar för den totala mängden användande på sikt kan bli dyrare än en programvara som 

företaget betalar en licens för att få använda. Här ligger nog en stor utmaning för företag: att 

läsa in sig på de licenser leverantörerna erbjuder då de potentiellt sett skulle kunna vara dyrare 

än mer traditionella alternativ. 

 

5.7.3 Rörliga systemkostnader 

 

Rörliga systemkostnader är något som både Mats och Ulf tycker är en stor fördel med 

molnbaserade tjänster i jämförelse med traditionella system. Som vi tidigare nämnde kräver 

molnbaserade tjänster ingen stor initial kostnad för att ett företag skall kunna börja använda 

tjänsten. Detta gör att det är väldigt lätt att starta och avsluta prenumerationer, med andra ord, 

reglera systemkostnaderna i förhållande till hur många anställda som faktiskt använder 

tjänsten. Vi tror att detta kan göra molnbaserade tjänster intressanta för nya företag som 

etablerar sig på marknaden och är osäkra på hur många anställda de kommer att ha under den 

närmaste tiden. Det kan säkert också vara intressant för företag som är säsongsberoende, till 

exempel hotell som eventuellt anställer fler personer under perioder då många har semester. 

 

5.7.4  Tunna klienter 

  

En kostnad som företag skulle kunna undvika med molnbaserade tjänster är inköp och drift av 

dyra arbetsstationer för användarna av systemet. 
172

 Många användare skulle kunna klara sig 

med tunna klienter om alla beräkningar och program körs på leverantörens servrar. Tunna 

klienter tycker vi dock inte är ett alternativ för alla anställda på ett företag, i alla fall inte i 

nuläget då molnbaserade tjänster inte är speciellt utbrett. För att tunna klienter skall kunna 

fungera på ett bra sätt tror vi att hela företagets system och övriga applikationer behöver vara 

molnbaserade. Vi ser att det kan uppstå problem om en anställd behöver använda ett tungt och 
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processorkrävande program, till exempel ett avancerat bildhanteringsprogram och denne bara 

har en tunn klient att använda.  

 

5.8  Implementering 
 

I teorin beskrivs ett antal fallgropar som är vanliga vid implementering och användande av 

traditionella system. Dessa fallgropar innefattar förhastade beslut, stora anpassningsbehov och 

leverantörsberoende. 
173

 Genom användandet av molnbaserade tjänster kan man till viss del 

undvika dessa fallgropar men fortfarande kan problem uppstå med anpassningsbehov och 

leverantörsberoende. Tjänster i molnet kan anses vara relativt statiska i det att de erbjuder en 

viss funktionalitet men inte mer och vill man göra förändringar eller tillägg i tjänsten är detta 

en mycket kostsam process. De intervjuade pekar på att det enda sättet att få till förändringar i 

en molntjänst, utan att spendera mycket pengar, är att föreslå förändringar i communitys som 

ofta finns kopplade till tjänsterna. Detta kan man se som ett relativt stort problem genom att 

alla organisationer inte är likadana i sitt utförande eller de processer som används för att 

genomföra arbetsuppgifter.  

 

En intressant sak som kom upp under en intervju är att leverantörer av molnbaserade tjänster 

ofta är specialiserade på sitt område. Därför tycker vi att det kan vara av vikt för företag att se 

över de egna processerna och rutinerna för att undersöka om dessa är optimala för företaget 

eller om de skulle kunna tjäna på att arbeta efter leverantörens processer. Här finner vi 

fallgropen anpassningsbehov. Skall företaget anpassa sig efter de processer leverantören 

erbjuder eller skall företaget försöka förändra den befintliga tjänsten? Onekligen kan detta 

vara ett svårt ställningstagande när man undersöker en tjänst eftersom det kan påverka 

företaget i väldigt stor utsträckning. Däremot som det poängteras i intervjuerna har de flesta 

leverantörerna av molnbaserade tjänster provperioder där presumtiva kunder kan testa på 

systemet och se om det är något för dem. Detta är så klart en stor fördel som inte traditionella 

leverantörer kan erbjuda då de traditionella systemen måste installeras hos företaget innan det 

kan testas. 

  

Den största fallgropen, leverantörsberoende, är kanske en av de svårare att undvika. Om man 

kör på egenutvecklade system kan man självklart slippa leverantörsberoendet, men så fort ett 

företag väljer att använda sig av en färdig produkt har det i praktiken låst in sig i ett system. 

Detta borde vara detsamma oavsett om det är en molnbaserad tjänst eller ett system som 

driftas lokalt. Det som framkommer i intervjuerna är att det kan vara svårt att få tag i den data 

man har laddat upp i nätet och detta kan ju vara en medveten strategi av leverantörerna på gott 

och ont. Vill man se det rent krasst kanske det är ett sätt att med järnklor hålla kvar de som 

redan börjat använda tjänsten, men detta kan ju likväl agera som en nackdel i och med att 

kunder kan känna sig inlåsta.  

  

Likväl kan man dra detta ännu längre och fundera på hur det skulle gå till om kunden skulle 

vilja byta leverantör på grund av att någon annan kan leverera en tjänst som är mer passande. 

Alla system är programmerade på olika sätt och fungerar därigenom olika. De har olika 

processer, rutiner, funktionalitet och datalagring. Vidare kan man fundera över hur man skall 

göra rent praktiskt vid en eventuell flytt då den information som lagrats hos leverantören 

troligtvis är anpassad för att fungera i just det systemets struktur. Därav hamnar man troligtvis 
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i någon form av manuellt arbete med att ladda ner all data man har från den ena leverantören 

för att i nästa steg ladda upp den till nästa. 

 

5.9  Säkerhet  
 

Något som har kommit fram under intervjuerna är att det kan vara problem med hur 

datalagring skall hanteras, speciellt av data som kan anses vara konfidentiell. Om man ser till 

det traditionella synsättet på datahantering, där all data lagras hos det egna företaget, är 

datahantering ingen stor fråga eftersom all information finns inom det egna företaget. Dock 

ser vi i fallet med Sandvik och molnbaserade tjänster att problem uppstod ganska tidigt under 

implementeringen. På grund av de restriktioner och informationsklassningar Sandvik själva 

har satt upp kan de inte lagra all information hos leverantören av de molnbaserade tjänsterna. 

Detta är något som påpekas som ett problem i intervjuerna och som vi ser det måste det bli 

problematiskt för de anställda om de konstant måste tänka på att viss information inte får 

sparas där den rent logiskt sett skulle behöva vara. Frågan vi kan ställa oss är varför Sandvik 

väljer att ha sådana restriktioner som de har? En möjlig orsak kan vara att företaget har en 

lång tradition i att köra egna system på plats som man kan utöva full kontroll över. En annan 

orsak kan vara att man inte litar på att leverantören av systemet kan se till att data hålls säker 

och inte läcker ut till obehöriga.  

  

Just denna aspekt borde inte vara några problem då utvärderingar av leverantören görs innan 

man skriver kontrakt med densamma men som det verkar skapar Sandvik ett regelverk som 

gör det svårt att få ut full funktionalitet i de system som används. Om man ser till de 

teoretiska resonemangen står det tydligt att data som lagras i molnet bör vara säkrare än data 

som lagras lokalt. Argumentet rör sig dock runt att data speglas på flera servrar och på så sätt 

minskar risken för att den försvinner. Detta kan naturligtvis vara en fördel praktiskt sett men 

fortfarande måste man tänka över vem som får tillgång till den data som laddas upp. Detta är 

dock inte något de intervjuade ser som ett problem då de besitter stort förtroende till 

molnbaserade tjänster. I och med detta kan man direkt börja fundera över hur det regelverk 

som används på Sandvik har tagits fram?  

  

Det som dock talar för den lösning Sandvik har valt är att den information som inte får läggas 

ut på molnet är av sådan sort att om den kom ut skulle det få stora konsekvenser för Sandvik 

som företag. Däremot om man lyfter argumentationen ett steg så kan man se till säkerhet 

generellt. Vad är det som säger att datalagring hos ett företag skulle vara bättre eller säkrare 

än datalagring hos ett annat? För leverantörer av molnbaserade tjänster måste säkerhet vara ett 

centralt område då deras affärsidé är att man skall lagra allt hos dem. Som en av 

intervjupersonerna säger så utsätts många företag för attacker via Internet och det är inte 

ovanligt att data försvinner eller förstörs, så hela resonemanget om att det skulle vara mer 

osäkert att lagra information hos en extern leverantör än hos sig själv känns lite urlakat. 

 

För att försöka stävja denna känsla av osäkerhet och skapa förtroende mellan leverantör och 

kund är det vanligt att kunden gör en så kallad "audit" eller utvärdering av leverantören. Detta 

var den metod Sandvik använde för att undersöka om Projektplatsen i det här fallet levde upp 

till deras krav. Eftersom att marknaden för molnbaserade tjänster i nuläget fortfarande är 

relativt ung kan det vara av vikt att undersöka alla leverantörer som man eventuellt kan 

komma att använda sig av. Dock tror vi att framtiden kommer att bjuda på en större grad av 

standardisering gällande rutiner för hantering av data, backups och säkerhetsaspekter. 

Självklart kan det fortfarande finnas en viss osäkerhetskänsla men möjligheterna är att det 
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kanske skapas någon form av gemensam praxis genom en större utbredning av 

tjänsteleverantörer.  

 

Sandvik är ett företag som har kunskap om hur datorcenter bör drivas och hanteras och har 

därför möjlighet att genomföra dessa kontroller. Vi tror inte att alla företag besitter denna 

kunskap och kan på så vis inte kontrollera sina leverantörer. Ett av syftena med att använda 

molnbaserade tjänster, vilket är att man inte behöver bry sig om den underliggande strukturen 

för systemet 
174

, tycker vi försvinner genom att dessa kontroller genomförs. Samtidigt inser vi  

vikten av att genomföra dessa kontroller då den information som potentiellt sett skulle kunna 

komma att lagras i molnet kan vara känslig eller rent av hemlig och därav kräver att den ligger 

säkert. 

 

Bland enkätrespondenterna var det 4 som ansåg att deras känsla av säkerhet påverkas genom 

att de arbetar med en tjänst som driftas hos en extern leverantör medan 7 inte tyckte det. 

Denna känsla beror säkert på användarens förkunskaper, intressen och arbetsområden och kan 

säkert därför fluktuera bland personer i en större användargrupp. Det är exempelvis mer 

troligt att någon som arbetar med säkerhetsfrågor har en större misstro mot tjänster som inte 

driftas lokalt och där informationen eventuellt skulle kunna avlyssnas av obehörig part medan 

en ”vanlig” användare troligtvis inte tänker på sådana frågor. 

 

5.10  Kommunikation och Struktur 
 

En intressant fråga gäller kommunikation mellan projektmedlemmar. På vår fråga om detta 

område svarade bara 9 att kommunikationen mellan medlemmarna fungerade på ett bra sätt. 

Borde inte kommunikation vara något av hög prioritet för en projekthanteringstjänst? Som vi 

känner är kommunikationen mellan projektmedlemmar av yttersta vikt för att projekt skall 

vara framgångsrika. Därför kan man fundera på om detta är något som är spritt bland hela 

användarbasen på Sandvik eller om det är en isolerad företeelse bland de 14 

respondenterna.  Skulle det vara så att bara strax över hälften av användarna av tjänsten tycker 

att kommunikationen genom den fungerar på ett bra sätt kanske företaget behöver utvärdera 

om man skall behålla tjänsten eller se sig om efter andra lösningar. 

 

Lika intressant som frågan om kommunikation mellan medlemmar finner vi frågan om 

användarna får bättre struktur på sitt arbete genom användandet av Projektplatsen. På denna 

fråga ansåg hälften av användarna att så var fallet medan en svarade "nej", fyra "ingen 

skillnad" och två att de inte visste. Likväl som kommunikation inom projekt måste fungera 

måste man även som projektmedlem känna att det arbete som utförs struktureras på ett bra sätt. 

Om så inte är fallet finns nog risken att projekthanteringstjänsten snarare blir ett hinder istället 

för att stödja användarna i deras jobb. 

 

5.11  Uppdateringar 
 

Uppdateringar av tjänster är något som teorin förespråkar som en stor fördel vid användandet 

av molnbaserade tjänster. Vid uppdateringar av Projektplatsen har 6 av de 14 respondenterna 

märkt av dessa uppdateringar och av dessa tycker tre att uppdateringarna varit till det 

positiva. Både att användare märker av och inte märker av uppdateringar kan både vara 
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positivt och negativt beroende på vad det är som uppdateras. Lägen där vi anser att användare 

inte skall märka av uppdateringar är till exempel när det som sker ”bakom” 

användargränssnittet uppdateras, det vill säga när processerna, som användaren inte skall 

kunna påverka, uppdateras. Däremot uppdateringar som vi tycker bör uppmärksammas av 

användare är sådana där till exempel användargränssnittet uppdateras för att skapa en mer 

logisk arbetsföljd eller liknande. 

 

5.12  Community och arbetseffektivitet 
 

I intervjuerna framkom det att det ofta är vanligt att leverantörer av molnbaserade tjänster 

erbjuder communities kopplade till tjänsterna där kunder kan komma med förslag som kan 

utveckla tjänsten. I respondentgruppen visste 6 av 14 till att det fanns ett sådant kopplat till 

Projektplatsen men bara en av respondenterna har varit aktiv i det. Om detta beror på att alla 

användare inte har tillgång till communityn eller om de inte har insett att de kan använda sig 

av communityn kan man bara spekulera i. 

 

Om man ser till systemets användarvänlighet och kopplar det till arbetseffektivitet så finns det 

inget i vår undersökning som visar att molnbaserade tjänster är lättare att använda i jämförelse 

med traditionella system. Molnbaserade tjänster tror vi dock kan vara lättare att göra 

användarvänliga eftersom det ofta är väldigt många kunder som använder samma system och 

leverantören har möjlighet att ta till vara på omfattande feedback exempelvis från 

communityn. Vidare eftersom att molnbaserade tjänster är av webbaserad natur kan troligtvis 

ändringar på tjänsten genomföras snabbare och dessutom påverka kunderna direkt. 

 

5.13  Skillnader mellan Projektplatsen och det gamla arbetssättet 
 

När det gäller Projektplatsen som system ser vi att merparten av respondenterna tycker att 

systemet var lätt att börja arbeta med och även på frågan om Projektplatsen är en bra 

projekthanteringstjänst ser vi att merparten tycker att så är fallet. Det man dock kan se vid den 

senare frågan är att tre respondenter inte har någon åsikt. Detta kan säkert bero på olika saker. 

Antingen har de inte använt något annat projekthanteringssystem eller så kanske de inte 

reflekterat över vad de tycker. Det mest troliga är kanske att de inte använt något tidigare 

projekthanteringssystem med tanke på att Sandvik tidigare inte använt sig av ett sådant för att 

hantera projekt.  

 

Som det beskrivs i intervjuerna är en av de stora fördelarna med att köpa en tjänst från ett 

företag som är inriktat på ett specifikt område att tjänsten är utformad på bästa sätt för att 

stödja användarna i deras arbetsutövning. I enkäten framkommer att 11 av 14 ansåg att 

övergången från de gamla arbetssätten till Projektplatsen var enkel medan en tyckte att det var 

svårt. Detta visar troligtvis på att tjänsten är väl utformad för att se till att nya användare 

snabbt kommer igång och blir produktiva. Däremot visar det sig att uppstarten av projekt inte 

uppfattas som snabbare bland merparten av respondenterna. 

  

I de fritextsvar som fanns i denna del av enkätundersökningen fick vi mestadels positiva 

synpunkter på övergången från tidigare system till Projektplatsen. Bland dessa svar var 

synpunkter gällande informationshantering mest framstående. Det verkar som att användarna 

tycker att Projektplatsen gör det enklare för dem att dela med sig av information till andra 
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användare samt att användare alltid har tillgång till sin information. Även synpunkter på att 

kommunikationen globalt fungerar på ett bättre sätt än tidigare kom fram. Detta är något som 

påpekas i teorin att det är enklare att samarbeta i molnmiljöer än om man arbetar traditionellt 
175

och det verkar ju onekligen som att användarna tycker detsamma. Det finns dock 

respondenter som höjer röster om att Projektplatsen är klumpig att arbeta med och att det inte 

finns någon bra struktur i hur dokument lagras. Denna andel av respondenterna var 

förhållandevis låg och man kan ställa sig frågan om detta är representativt för motsvarande 

andel i den tänkta respondentgruppen. Samtidigt får man väl se till att det är svårt att utveckla 

system som alla tänkta användare tycker om fullt ut och att den förhållandevis låga 

frekvensen av de som tyckte att tjänsten inte var bra i respondentgruppen får väl tolkas som 

att tjänsten för merparten är en väl fungerande sådan. 

 

                                                 
175 Miller, M. (2009), s. 28 
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6 Slutsatser 

 

detta kapitel kommer vi att besvara uppsatsens frågeställningar utifrån arbetets 

analys. För läsarens skull är frågeställningarna indelade i tre rubriker. Dessa 

rubriker är i sin tur uppdelade i olika avsnitt beroende på vilka områden varje 

frågeställning täcker. Slutsatserna kopplade till frågeställningarna presenteras i, ett för 

varje frågeställning specifikt, avsnitt varvid även frågeställningen presenteras för att på 

så vis påminna läsaren om densamma.  

 

6.1 Organisationspåverkan 
 

Hur påverkas företagets systemkostnader, infrastruktur och arbetskraftsutnyttjande av 

byte från traditionellt system till molnbaserad tjänst? 

 

6.1.1 Systemkostnader 

 

En av de mest tydliga skillnaderna när man använder molnbaserade tjänster istället för 

traditionella system är de flexibla systemkostnaderna. Traditionella system har för det första 

en hög initial kostnad (vid implementering) och för det andra en relativt konstant kostnad över 

tiden, med undantag för versionsuppdateringar då kostnaden normalt sett ökar för att 

sedermera återgå till den normala nivån. Detta gör traditionella system okänsliga för 

konjunktursvängningar i och med att systemens kapacitet inte med enkelhet kan anpassas över 

tiden till företagets faktiska behov. Molnbaserade tjänster däremot har låg initial kostnad då 

kunden inte behöver investera i hårdvara eller infrastruktur. Däremot får man, när man tar 

molnbaserade tjänster i beaktande, se till att om tjänsten skall integreras i en befintlig 

infrastruktur kanske stora resurser måste läggas på integreringen istället för som med 

traditionella system på hårdvara. Vidare, beroende på licensform, betalar kunden för hur 

mycket systemet används vilket ger att tjänsten är mer flexibel i förhållande till vilka behov 

kunden har för tillfället. Det vi dock kan se som problem vid denna form av licensmodell är 

att det finns risk för att användande av tjänsten kanske överskrider det värde användandet 

producerar och på så sätt kan tjänsten kosta mer än vad den tillför. I dessa fall kan den 

traditionella modellen med licenser för använda programvaror kanske vara ett bättre 

alternativ. 

 

Resultatet av flexibla systemkostnader kan vara att företag bättre kan planera och förutse 

framtida kostnader vid nedskärning eller anställning av personal. Men det kan också vara en 

nackdel om det sker en oplanerad ökning i användandet av tjänsten i de fall licenserna dikterar 

att man betalar för hur mycket man använder den. 

 

6.1.2 Infrastruktur 

 

En substantiell skillnad för företag som väljer att använda sig av molnbaserade tjänster är att 

de inte behöver står för egna datacentra för att lagra data och köra program. Detta kan 

naturligtvis vara av intresse för företag då de på detta sätt kan spara in resurser som läggs på 

I 
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saker som inte är deras kärnverksamhet. Det man däremot måste se till är att detta mål inte 

nödvändigtvis kan uppnås. Detta beror till stor grad på i vilket skede man väljer att använda 

sig av molnbaserade tjänster samt om till exempel företagshemligheter är inblandade i leken. I 

fallet med Sandvik ser vi att de på grund av sin starka koppling till traditionella system i 

kombination med hårda regelverk, många system och företagshemligheter fortsatt under lång 

tid kommer att vara beroende av att till stor del använda sig av traditionell datacenterdrift. 

Däremot om man ser till nystartade företag där drift av egna system inte tillför något av värde 

kan det vara fördelaktigt att använda sig av en helt molnbaserad infrastruktur. Eftersom 

leverantören tar hand om datorcenter kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet utan att 

avsätta folk för att ta hand om infrastrukturen. Vill företaget ta det ännu längre kan de 

använda tunna klienter istället för "vanliga" datorer. 

 

Som det har visat sig under arbetets gång behöver inte övergång till molnbaserade tjänster 

alltid ha en positiv effekt utan kan skapa nya svårigheter av en annan karaktär än tidigare. 

Dessa problem manifesterar sig primärt inom integreringen mellan traditionella system och 

molnbaserade tjänster så att de fungerar i en sammanhängande infrastruktur. 

 

6.1.3 Arbetskraftutnyttjande 

 

Molnbaserade tjänster kan medföra stora förändringar beroende på i vilken utsträckning ett 

företag väljer att använda sig av dem. Som vi sett i vårt fall med Sandvik har inga märkbara 

förändringar skett då företaget relativt nyligen börjat använda sig av molnbaserade tjänster 

och till stor del fortfarande använder sig av traditionella system. De förändringar som dock 

skulle kunna ske vid övergång från traditionella system till molnbaserade tjänster är att de mer 

traditionella IT-jobben, till exempel serveradministratörer och systemförvaltare, kan fasas ut 

till fördel för jobb som är mer inriktade på att undersöka, utvärdera och integrera 

molnbaserade tjänster. 

 

6.2 Användarpåverkan 
 

På vilket eller vilka sätt påverkas användarnas arbetseffektivitet, flexibilitet och 

systemtillgänglighet vid byte från traditionellt till molnbaserat system? 

 

6.2.1 Arbetseffektivitet 

 

Molnbaserade tjänster kan möjliggöra att arbetseffektiviteten ökar genom att det är enklare att 

skapa tjänster som är lätta att använda. Det man dock måste se till är att det onekligen är 

skaparen av tjänsten som sätter gränser för tjänstens användarvänlighet. I fallet med 

Projektplatsen ser vi att respondenterna tycker att tjänsten är lätt att komma igång och arbeta 

med. Detta trots att de inte anser att strukturen på deras arbete nämnvärt ökas eller förbättras 

och det faktum att merparten av respondenterna anser att svarstiderna i tjänsten är längre än 

vad de var vid det tidigare arbetssättet. Likväl är den allmänna attityden till just Projektplatsen 

positiv och tjänsten ses som ett bra verktyg. Det är här det viktiga ligger: genom att förbättra 

vissa aspekter av användarnas arbetssituation i tillräckligt hög grad kan delar som inte är av 

lika positiv karaktär bli av mer underordnad betydelse. Det som talar för att molnbaserade 

tjänster skulle kunna erbjuda bättre och enklare gränssnitt för användarna är att de är 
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webbaserade. Genom att tjänsten körs i webbläsare kan problem med densamma på enklare 

sätt åtgärdas och resultaten blir synliga för alla användare samtidigt. 

 

Av detta resonemang kan vi alltså dra slutsatsen att arbetseffektivitet är ett relativt begrepp 

som kan ses utifrån olika aspekter. Det kan bero på den underliggande strukturen i samband 

med hur tjänsten eller systemet upplevs av användarna. En tjänst som upplevs som bra kan 

vara ineffektiv på grund av den underliggande strukturen om den till exempel har dåliga 

svarstider vilket i viss utsträckning är fallet med Projektplatsen. 

 

6.2.2 Flexibilitet och Systemtillgänglighet 

 

Eftersom molnbaserade tjänster körs genom webbläsare kan man använda dem oberoende 

geografisk plats förutsatt att det finns tillgång till Internet. Anställda på företag är inte längre 

begränsade till att använda företagsdatorer för att komma åt systemet men kan, som i fallet 

med Sandvik, vara tvungna att använda sig av en VPN-anslutning för att komma åt viss 

information. Webbaserade tjänster kräver inte heller någon större lokal datorkraft vilket gör 

att användarna kan använda tunna klienter istället för "vanliga" datorer. Om tjänsten inte har 

specifika krav på operativsystem eller webbläsare finns också möjligheten att använda sig av 

fria operativsystem och på så sätt kan företag bryta sig loss från mjukvarujättarnas bojor. 

 

Vissa leverantörer av molnbaserade tjänster ser även till att optimera den väg informationen 

färdas så att tjänsten har så snabba svarstider som möjligt. Beroende på avtalsform finns 

möjligheter att på ett enkelt sätt koppla in externa resurser till sitt jobb. Detta är något som 

tydligt framkommer när det gäller Projektplatsen. Där är avtalet formulerat så att det bara är 

kundens användare som kunden betalar licenser för medan kunden kan koppla in så många 

externa resurser den vill utan att det kostar något extra. Något som i stor grad kan påverka 

systemtillgängligheten är om den molnbaserade tjänster är stor eller liten. I de fall tjänsten är 

stor är även möjligheten stor för att den drivs genom ett flertal datacentra och på så sätt blir 

mindre känslig för om ett av dessa skulle krascha eller tappa kontakten med Internet. 

 

Om man tar en mer kritisk hållning till molnbaserade tjänster finner vi ganska snabbt en stor 

punkt som i hög grad kan påverka användandet av tjänsterna. Detta är anslutningen till 

Internet. I de fall ett företag enbart använder sig av molnbaserade tjänster för att genomföra 

sitt arbete blir hela verksamheten stående om anslutningen till desamma skulle försvinna. 

Även om ett företag skulle använda sig av mer traditionella arbetssätt skulle arbetet bli 

lidande om internetanslutningen försvann men i dessa fall finns troligtvis möjligheten att 

arbeta med program som finns på de anställdas datorer.  
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7 Reflektioner 

 

etta avsnitt presenterar våra egna reflektioner över rapportens 

undersökningsprocess, resultat och kritiserar datainsamlingsmomenten. Kapitlet 

avslutas med uppslag till fortsatt forskningsarbete. 

  

7.1 Undersökningsprocess och resultat 

 
Till skillnad från hur användande av molnbaserade tjänster beskrivs i litteraturen är den 

riktiga världen betydligt mer komplex. Eftersom att litteraturen till stor del är potentialinriktad 

är känslan när man läser den av typen "det är bara att köra igång, allting finns", men vi har 

genom denna studie kommit fram till att detta tankesätt inte fullt ut går att applicera när 

företag skall implementera molnbaserade tjänster i redan existerande infrastrukturer.  

  

Till stor del beror detta på att just infrastrukturen redan är befintlig och att molnbaserade 

tjänster, på grund av sin relativa ungdom, inte kan användas inom alla områden företag 

arbetar inom. Detta skapar så klart nya problem av en extern-intern karaktär där problemen 

tidigare varit av intern dito. Traditionell systemintegrering kan med större enkelhet 

genomföras då företaget som skall integrera systemen har kontroll över de båda och vet hur de 

fungerar fullt ut. Problemet som uppstår är att man av naturen inte har full kontroll över de 

tjänster man köper och på så sätt inte kan kontrollera dataflödet så att man på ett enkelt sätt 

kan integrera tjänsterna i redan befintliga strukturer.  

  

Som vi tidigare nämnt har den litteratur vi utgått ifrån till stor del varit potentialinriktad vilket 

är ganska karaktäriserande för ett relativt ungt område och som ett resultat av detta, i 

kombination med att vi i vår undersökning inte kunnat generalisera, finner vi att även det 

resultat vi bidragit med i denna studie till viss del kan ses som potentialinriktat. Det som dock 

gör att vår undersökning står ut i mängden av litteratur om molnbaserade tjänster är att den 

bidrar med resultat om hur ett företag har implementerat och använt molnbaserade tjänster för 

att lösa problem som de själva inte kunde hantera på ett bra sätt. I viss utsträckning har vi 

även presenterat hur användandet av molnbaserade tjänster påverkar och uppfattas av dess 

användare. Med andra ord: vi befinner oss fortfarande i den potentialinriktade sfären fast med 

den skillnaden att vi kan visa på hur molnbaserade tjänster faktiskt har påverkat en 

organisation och dess användare. 

 

Vi tycker att ett hermeneutiskt förhållningssätt passar till denna typ av studier. Med denna typ 

av studier menar vi sådana där fältet är för komplext för att kunna använda sig av rent 

positivistiska eller statistiska metoder. Anledningen till detta är att vi tror att det finns mycket 

information som kan vara svårtillgänglig genom strukturerade intervjuer eller enkäter men 

som med fördel kan extraheras genom att använda sig av undersökningsformer där 

informanter/respondenter kan uttrycka sig mer fritt.  

D  
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7.2 Kritisering av genomförande 
 

Detta avsnitt presenterar de åsikter vi själva har gällande undersökningens 

genomförande i form av att vi förklarar omständigheter som till större eller mindre del 

kunnat påverka undersökningens resultat. 

 

7.2.1 Intervjuer 

 

Urvalet av intervjupersoner till studien bestod primärt av två stycken fast en tillkom under 

intervjuernas gång. De personer som ingick i studien hade vi fått rekommenderade från en 

annan anställd på företaget. På så sätt kan man säga att vi blev styrda när det gäller urvalet av 

personer men vi måste argumentera för att det troligtvis hade blivit svårt att få en bra bild över 

situationen utan dessa nyckelpersoner. Anledningen till att vi tror att undersökningsarbetet 

skulle blivit svårare utan dessa personer är att de som tidigare beskrivits innehöll centrala 

positioner för arbetet med att implementera Projektplatsen och även genom sina 

arbetsuppgifter har en helhetsbild över SMC:s IT-miljö. Genom detta är möjligheten för att 

extrahera relevant information från respondenterna mycket större än om vi hade använt oss av 

personer som kanske inte varit delaktiga i implementeringsprojekten eller inte har 

arbetspositioner som gör att de arbetar med större vyer än enskilda system.  

 

Det som dock talar mot användandet av de intervjupersoner vi hade är att de i stor 

utsträckning var positivt inställda till tekniken och dess möjligheter. I sig är det inget problem 

att de är positivt inställda men problemet kan vara att den information vi tagit del av kan vara 

vinklad för att försöka få molnbaserade tjänster att framstå som bättre än de i själva verket är. 

Vi finner inte att detta har presenterat sig som ett stort problem med tanke på att intervjuerna 

även bjöd på utförliga beskrivningar av problemsituationer där molnbaserade tjänster snarare 

varit ett, eller i alla fall skapat, hinder för organisationen istället för att agera hjälpmedel för 

densamma. Som följd av detta känner vi att det hade varit intressant, och i viss utsträckning 

kanske mer lönande, att intervjua personer av olika uppfattning om området för att på så sätt 

få en mer blandad bild av hur molnbaserade tjänster uppfattas av organisationer. 

 

Vårt tillvägagångssätt för intervjuerna tycker vi i grunden fungerade bra, men i efterhand har 

vi kommit fram till vissa punkter som på ett eller annat sätt kanske påverkat resultatet. I det 

rum som intervjuerna genomfördes i var väggen ut mot korridoren utanför i glas vilket ledde 

till att vissa av de intervjuade, och även vi, under korta perioder tappade fokus när folk 

passerade utanför. Till detta hör också att under en av intervjuerna ringde konferenstelefonen, 

vilket avbröt den som intervjuades.  

  

Vår intervjuteknik fungerade, i vår mening, i stort sett bra fast vissa delar kan förbättras. Det 

semistrukturerade arbetssättet kan kritiseras eftersom intervjuerna inte kan replikeras, men 

metoden kan även anses vara bra då den ger möjligheter för den intervjuade att själv 

bestämma hur mycket eller lite den vill dela med sig av information inom ett område och 

samtidigt känna att den har större kontroll över samtalet. I vissa fall förekom ledande frågor 

för att komma in på ett ämne. Detta upptäcktes dock vid transkriberingen av första intervjun 

och behölls i färskt minne vid efterföljande intervjuer för att på så sätt försöka minska 

förekomsten av dessa ledande frågor. 
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Inspelningen med hjälp av bärbara datorer fungerade bra men de intervjuade kan eventuellt ha 

känt sig avskild från oss med tanke på att datorerna stod framför oss. Dock bör poängteras att 

vi i stor utsträckning försökte bibehålla ögonkontakt med den intervjuade och inte tittade ner i 

skärmen och tidigare nämnd effekt var inte något som slog oss i någon av intervjuerna.  

  

Stämningen vid intervjuerna var genomgående avslappnad och detta kan bero på olika 

orsaker. Två orsaker kan vara att de personer som intervjuades kände sig bekväma inom 

området samt att den plats och tid intervjuerna genomfördes på var deras villkor. En av 

intervjuarna kände även dessa personer sedan tidigare vilket kan ha påverkat 

intervjupersonernas inställning till vår närvaro. Dock kan man inte bortse ifrån den enkla 

anledningen att dessa personer kanske av naturen är avslappnade och har lätt för att bli 

intervjuade. 

  

För att förtydliga vissa resonemang valde de intervjuade att visualisera sina tankar på en 

whiteboard som fanns i rummet. Problemet med detta var tyvärr att vi inte hann rita av eller 

fotografera det som gestaltades på denna innan intervjupersonerna valde att sudda ut 

detsamma och detta är något man kan dra lärdom av; att vänta sig det oväntade är av stor vikt 

för att på ett realistiskt sätt kunna återskapa verkligheten.  

 

7.2.2 Enkäter 

 

De enkäter som användes för att genomföra undersökningen var för oss båda de första vi 

skapat. Detta kan naturligtvis medföra att felaktigheter i utförande och frågeteknik kan ha 

förekommit, vilket ter sig naturligt då viss erfarenhet krävs för att skapa enkäter på ett bra 

sätt. För att se till att enkäterna i alla fall var ok tog vi kontakt med intervjupersonerna på 

Sandvik och vår handledare så att de kunde läsa igenom enkäten för att på så sätt kunna 

påpeka brister, felaktigheter eller saker som borde förändras. 

  

Personerna som var tänkta att ingå i undersökningen var utvalda av en av intervjupersonerna 

och detta är kanske inte optimalt då denne teoretiskt sett skulle kunna se till att de som valts ut 

representerade en viss användartyp eller hade en viss inställning till molnbaserade tjänster. 

Med tanke på de relativt blandade svaren känner vi ändå att de som i alla fall svarade på 

undersökningen var av en blandad karaktär och på så sätt inte partisk åt något särskilt håll 

även om inställningen till molnbaserade tjänster i allmänhet var positiv. Dock kan det vara 

svårt att se om den allmänt positiva inställningen är representativ för den tänkta urvalsgruppen 

eller om detta är en isolerad företeelse bland de som svarade på enkäten.  

  

Saker vi har kommit att tänka på i efterhand som kan ha påverkat svarsfrekvensen är bland 

annat att vi inte fick med något sista svarsdatum i e-postmeddelandet, att vi inte fick till något 

riktigt avslut på meddelandet samt att vi inte nämnde att det var ok att kontakta oss om 

eventuella frågor som skulle kunna uppkomma vid ifyllandet av enkäten. För att höja 

svarsfrekvensen skulle vi kunna ha haft undersökningen tillgänglig en längre tid och skicka 

påminnelser till respondenterna men på grund av tidsbrist tilläts vi inte att göra det. 

Ytterligare en sak som skulle kunnat gjort undersökningen mer intressant vore om vi klarare 

hade förklarat vad vi menade med olika grader av användare i undersökningen. Som det blev 

nu svarade alla respondenter att de var "avancerade användare". Dock kom vi att fundera på 

själva begreppet i efterhand och kom fram till att det är ytterst subjektivt vad det innebär. För 

vår del är "avancerad användare" något i stil med systemutvecklare eller programmerare 

medan "normal" ligger på en systemanvändarnivå. Om vi hade förklarat att vår syn på 
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graderna var sådan kanske vi hade kunnat dela upp respondenterna i grupper efter erfarenhet 

och kunskap. 

 

En fråga man kan ställa sig gäller de frågor som ingick i enkätundersökningen och vad de 

mäter. Till ganska stor utsträckning rör enkätundersökningen tjänsten "Projektplatsen" och 

inte i lika stor utsträckning det molnbaserade fenomenet. Detta har som effekt att vi i viss 

utsträckning inte mäter just molnbaserade egenskaper utan istället hur en molnbaserad tjänst 

fungerar för ett företag som använder den. Problemet som vi ser det är att skapa frågor som i 

tillräcklig utsträckning mäter just molnbaserade egenskaper på grund av att de som använder 

sig av molnbaserade tjänster inte skall behöva veta, eller ens reflektera över, hur tjänsten 

fungerar. Därigenom kan inte frågorna vara för "tekniska" i sin framtoning. Anledningen till 

att vi har riktat in oss på just Projektplatsen är att det i de intervjuer vi genomförde på Sandvik 

framkom att företaget dels använde sig av den och dels var väldigt nöjda med hur tjänsten 

fungerade. Således blev vår tanke med enkätundersökningen att på ett inte för tekniskt sätt 

undersöka hur skiftet från de tidigare arbetsformerna till arbete genom Projektplatsen påverkat 

användarna. Detta är något man måste tänka på när man ser resultaten av 

enkätundersökningen: att svaren i stor utsträckning är kopplade till en specifik tjänst och inte 

på något sätt kan ses som generella för molnbaserade tjänster i allmänhet. 

 

7.3 Fortsatt forskningsarbete 

 
Då denna undersökning varit relativt liten i sin omfattning och dessutom bara behandlat ett 

företags användning av en molnbaserad tjänst finner vi att forskning behöver ske i större skala 

för att på ett bra sätt skapa en mer omfattande bild över hur molnbaserade tjänster påverkar 

organisationer och användare. De frågeställningar som använts i denna undersökning skulle 

med fördel kunna användas i kommande undersökningar fast med den skillnaden att forskarna 

ser till ett större urval undersökningsobjekt. Det vill säga, framtida undersökningar bör 

innefatta fler företag av varierande storlek och ett större underlag för intervjuer och enkäter. 

 

Likväl kanske det vore fruktsamt om fortsatta forskningsansatser inriktade sig på företag som 

helt övergått till att köra hela sin verksamhet i molnet. Detta skulle eventuellt sett kunna 

underlätta undersökningsprocessen avsevärt genom att den som undersöker inte behöver se till 

redan existerande infrastruktur och kan kanske på så sätt fokusera mer på de molnbaserade 

tjänsterna och den påverkan de utövar på organisationen. 

 

För fortsatta studier på området tror vi att ett hermeneutistiskt förhållningssätt är av stor vikt 

då ämnet är komplext och inte kan reduceras till statistiska undersökningar utan att forskaren 

tappar, eller missar, mycket av den "dolda" information som ligger gömd inom de som nyttjar 

tjänsterna och de som har till arbetsuppgift att implementera desamma. 

 

Vår forskning om Cloud Computing har gett oss mer kunskap om och intresse av ämnet. För 

framtida forskningsarbeten inom området skulle vi tycka att det vore intressant att ta reda på 

mer om kontraktsformulering. Detta är ett område som har diskuterats mycket i intervjuerna 

och i nuläget känns kontrakten lite som en gråzon. Följande frågor är några exempel på vad vi 

skulle vilja veta mer om: Vilka aspekter är viktiga att inkludera? Vad kan lätt missuppfattas i 

kontraktet? Finns det en standardiserad bild över vilka områden kontraktet involverar? 

 

Till skillnad från dessa "mjuka" områden skulle vi även, då vi är intresserade av teknik i alla 

dess former, även vilja se mer tekniskt inriktade studier där det bakomliggande som får 
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molnbaserade tjänster att fungera ges utrymme. Områden som kan tas upp i en sådan 

undersökning kan vara: Vilka olika plattformar finns det för molnbaserade tjänster? Hur kan 

olika tjänster integreras med varandra? Hur kan molnbaserade tjänster integreras i befintliga 

infrastrukturer? Hur går man tillväga för att säkra upp datatransaktioner mellan användare och 

tjänst? 
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Bilagor 



 
 

Bilaga 1 

 
Definitionslista 
 

Apache: Webbserver utvecklad av "The Apache Software Foundation". 

  

Audit: Utvärdering av person, organisation, system, process, projekt eller produkt.  

  

IP-ranges: Kopplat till IP-nummer och avser ett intervall av dessa. Exempelvis om man sätter 

en range mellan 10.10.10.1 och 10.10.10.240 får alla IP som befinner sig mellan 1 och 240 på 

det nätverket ansluta. Säg att ett företag äger IP-rangen 10.10.10.* så kan leverantören av en 

tjänst säga att bara de klienter med IP-nummer som befinner sig i det intervallet får komma åt 

viss data. 

  

Skalskydd: Kan gälla fysisk säkerhet kopplat till hårdvara eller logisk säkerhet. Fysisk 

säkerhet kan vara att servrarna är inlåsta, att det finns brandskydd osv. Logisk säkerhet kan 

innebära brandväggar, virusskydd osv. 

 

SOAP: Avser protokoll för utbyte av information i decentraliserade och distribuerade miljöer. 

 

SQL: "Structured Query Language". Standardiserat språk för att hämta information från 

relationsdatabaser. 

 

SSL: Säkerhetsmekanism som används för att kryptera överföringen av data mellan två värdar. 

 

Svarstid: Den tid det tar från att användaren av ett system gör något i det tills det att 

användaren kan göra nästa sak. 

 

VB 6: Visual Basic 6. Programmeringsspråk utvecklat av Microsoft. Ingår i BASIC-familjen 

men är utvecklat för att enklare kunna skapa grafiska fönster. 

 

VPN-tunnel: (eng. Virtual Private Network). Används för att skapa säkra förbindelser mellan 

två punkter på ett osäkert nätverk. Ett typexempel på detta är företag som vill att dess 

anställda skall kunna komma åt information på företagets nätverk. Genom att använda sig av 

en VPN-tunnel kan man säkerställa att den information som utbyts mellan datorerna skickas 

på ett säkert sätt.  

 

XML: "eXtensible Markup Language". Ett standardiserat och utbyggbart märkspråk som kan 

användas för att till exempel skapa webbsidor eller skicka information mellan system. 

 



 
 

Bilaga 2 
 

Intervju med Ulf Domanders. 

 

I: Berätta gärna om hur ni använder CC 

 

IP: Vi har några projekt som vi har flyttat ut. Vårt första projekt som vi flyttade ut var 

Projectplace, det är en Cloudapplikation eller Software-as-a-service. Vi köper tjänster, 

projekthantering. Jag tycker att det är helt fantastiskt, det går snabbt att få ut en tjänst. 

Speciellt på ett stort företag där allt inte händer på en handvändning att få upp en infrastruktur 

här. Det är segt, på i stort sätt alla företag. Men här går vi plötsligt från kravspec till att vi 

faktiskt kan jobba med det i princip samma dag. Det är helt fantastiskt och jag är "för" det här 

sättet att arbeta. 

 

Min profession är att integrera system, jag ser potentialen där. Om man har bra struktur på sitt 

egna landskap är det lätt att modelera och lyfta ut klossar. Vi kan t.ex. lyfta ut lagerhantering 

som inte är vår ”core-business”, vi behöver inte vara bäst på lagerhantering. Vi lyfter ut och 

kontrollerar vad det är för transaktioner, vilken information som går mellan lagerhantering, så 

lyfter vi bort det och ”sourcar” ut det till någon annan. CRM-system, där använder vi 

Salesforce som är en av framgångssagorna med Software as a service och Cloud Computing. 

 

Vi vill köra en pilot, skulle vi köra det över Microsoft eller andra system har vi en 

initieringskostnad på kanske 5 miljoner, för att få upp bara "skrotet" och det som hör till. Men 

här börjar vi med en kostnad på 10 användaren som är 300 $ i månaden. Och det är det som är 

så bra. Då kan du smaka på bitar, det här var inte så gott, det tar vi inte och sedan lägger vi 

ned det, då blir de ingen kostnad nästa månad. 

 

Kör du med Microsoft så står du med skrot för 5 miljoner som du i och för sig kan använda 

för annat men du har köpt licenser som du inte an omsätta direkt, som bara står och kostar. 

 

I: Hur ser implementeringsprocessen ut? 

 

IP: Sedan har vi inte skalningsproblemet, går vi från 10 användare och tre månader senare till 

10 000, då köper du upp det, du behöver inte skala upp din infrastruktur. Då har du en linjär 

kostnad för licenser. Den minskar ju inte, den kanske kan skala lite grann och det är kanske 

nackdelen (syftar på traditionella system). 

 

< Ulf börjar rita på tavlan. > 

 

Vid traditionellt system har vi en initial kostnad på 10 miljoner, 1 miljon, 100 000 eller vad 

som helst. Sedan faller kostnaden, den blir aldrig noll eftersom drift mm kostar pengar. Sedan 

kommer version 2 och då går den upp dit igen och sedan faller den. Och hela tiden har du en 

stor implementering, här blir det lite mindre folk och vi skriver av kostnader. Sedan version 3, 

ingen vet vad som kommer, hur påverkar det oss? det blir en förstudie, hur skall användarna 

förstå? hur skall detta fungera, vad äre som är nytt? jättedyrt. 

 

Har vi Cloudet, har vi alltid en förstudie som kostar mer eller mindre mycket men den dagen 

vi börjar är vi här (0 kr) och sedan skalar vi upp med användare. Och sedan lägger det sig här, 

linjärt. Den fortsätter ju bara, version 2 kommer, version 3 kommer. Det har dom en metod 

för, en modell att hantera versionerna. Hotmail, Gmail, hur många gånger har ni brytt er? 



 
 

Ungefär så kommer man sitta, och det är så man kräver att det kommer att vara. Men sedan 

kommer det intressanta som Sandvik tyckte, som har jobbat med tillväxt i 100 år och rätt var 

det var så kom det en lågkonjunktur som ingen har sett. Det är andra styrkan i molnet, du 

skalar upp och du skalar ner. Nu är kurvan fortfarande ganska stabil men sedan "shit" nu har 

vi gjort oss av med 10 000 människor, det är 10 000 mindre licenser (ritar kurvan så att 

kostnaden går ner) och sedan blir kostnaden linjär. Så kommer en högkonjunktur och det blir 

fler nyanställda (kurvan ritas stigande) så blir den linjär. Men den här kurvan "pekar på 

traditionellt system" är helt okänslig för konjunkturer.  

 

I: Är det lättare att förutse kostnader? 

 

IP: Nyckelordet är förutsägbarhet. Den som sitter och skriver budget gillar ju det. Såvida man 

inte anställer fler och utökar budgeten blir kostnaden "såhär mycket". 

 

I: Hur påverkas hårdvaran vid traditionellt system och Cloud Computing? 

 

IP: Används fler användare behövs hårdvaran utökas minskar antalet användare blir viss 

hårdvara stående och kostar pengar. Hårdvaran har också en licens som du har köpt och 

kostar. 

 

I: Hur bedrev ni projekt tidigare? Hade ni något projekthanteringssystem? 

 

IP: Tidigare har vi inte haft något projekthanteringssystem utan har använt projektdatabaser. 

Framförallt i Lotus Notes, som är det bästa systemet i världen på att gömma information. Så 

har vi arbetat mycket tidigare.  

 

Det innebär också att vi inte har varit så duktiga på "vad är projekthantering". Vilket vi 

arbetar mycket med, vi arbetar mycket "change" och lägger upp mycket dokumentation mm. 

 

Man kan köpa Microsoft projekt för jättemycket pengar, för vi är fortfarande mycket folk, 

men vi visste ju inte fan, vi måste ju lära oss den här biten först så då köper vi Projectplace 

och anpassar oss efter deras metodik, köper hela ”kitet” och börjar jobba efter den modellen 

och lär oss. Nu kanske vi är på väg ifrån Projektplace för vi har lärt oss, vi har infört 

"change"-processer, dokumenthanteringssystem som är strukturerade så då kommer kanske 

Projektplace minska gradvis men samtidigt för att snabbt starta upp projekt kommer den vara 

valbar. Vi hade inget riktigt bra system för projekthantering. Därför valde vi Projectplace för 

att snabbt kunna lära oss något, behovet har vi haft länge men vi har liksom duckat för det. 

 

I: Genomförs projekt på snabbare tid? Lyckas projekten bättre? Finns det några siffror på det? 

 

IP: Jag har ingen information om det. Jag tror inte att det finns någon information som kan 

peka på det systemet. Eller man kan titta på en sak. Vi har valt att köra det här projektet helt 

externt, en sak är bra, för att alla våra externa konsulter, vi kanske kör 30-40% konsulter som 

inte är sandvikanvändare. Fast dom är gratis, dom kostar inget i licens, det är bara 

sandvikanvändare som kostar licens. I vanligt fall vid processen att få in en konsult, att den 

måste godkännas, få en identitet som är Sandvik, han måste få en VPN för att komma åt vårat 

nätverk, han måste ha en godkänd PC. Här fick han direkt access, från dag 1. Så han kunde 

vara produktiv i projektet från dag 1 och kunna utveckla, sitter han i Indien kan han direkt 

komma åt projektplatsen och sedan i väntan på att han får VPN och allting så han kommer in i 

systemet, kan han läsa på sig i projektet. Så att integrera nya användare gick snabbt. Sedan 



 
 

finns det en nackdel med det. Vi använder inte Sandvikidentiteten, det innebär att den inte är 

med i rulle när någon blir uppsagd, säger upp sig eller avslutar sitt kontrakt som konsult. Då 

måste vi ha en process, för att projektledare måste själv ta bort användare som ligger externt. 

Det är en stor nackdel. Det jobbar vi jättehårt med, det är våran nästa utmaning, att få ett 

trådat säkert system. Sedan i molnet, loggar du in med din sandvikidentitet. För då har vi hela 

systemet, blir du uppsagd, då följer molnet med. 

 

I: Är det lätt att missa manuellt? 

 

IP: Många har system i molnet att om ingen har loggat in på X antal månader eller X antal år 

så blir du automatiskt utkastad. Så det finns ofta någon säkerhet men den är ganska svag. Det 

kan ju vara någon som går över till Caterpillar eller Atlas Copco och säga "men du det här 

gjorde dom på Sandvik också". Det är en liten konsultfirma som får lite mervärde för det är 

inte helt oviktig information som vi lägger upp. Det kan vara om hur vi arbetar med vår 

elektroniska handel eller hur vi implementerar en serviceprocess. Det är en farlig aspekt. 

 

I: Hur är säkerheten med Cloud Computing? Om någon får tag på dina användaruppgifter, är 

det bara att logga in för dom? 

 

IP: Vi klassificerar våra informationsklasser i1, i2, i3 och i4. i4 får inte finnas på nätverket. i3 

måste vara en sandvikdator, krypterat, sandvikinloggning för att komma åt data. Det får inte 

finnas någonstans i molnet ännu. Vårat CRM är diskutabelt, där får informationsägarna säga 

"vad som är i3", kundregistret är egentligen i3 så det smäller om det men det kör vi ändå där. 

Då är det ute i molnet Salesforce, software as a service. Där är det väl kanske ett gränsfall, är 

det i3 information eller i2. Vi har valt att man får lägga ut kunderna på Salesforce, eller i 

molnet. 

 

I: Då kanske man får se till effektivitet och så, det kanske ska vara lätt att komma åt det. 

 

IP: Där har vi inte behovet av våra externa, där är våra säljare som jobbar. Där har vi sagt att 

du måste, det finns en restrektion i Salesforce att du måste komma från en Sandvik-IPadress. 

Så att för att logga in på molnet, Salesforce kommer alla åt precis som Projectplace att du 

loggar in med användarid men här måste man även logga in från sandvik, sandvikdomänen, 

sandviknätverket. 

 

I: Där finns det väl egentligen ingen anledning att logga in från någon annanstans. 

 

IP: Näe det gör faktiskt inte det... Eller jo, men det återkommer jag till senare. Men du 

behöver en sandvikuppkoppling och en Sandvikidentitet för att kolla informationen på 

Salesforce, man måste vara väldigt säker på att det är en sandvikanvändare. Det finns en 

nackdel med det, med Salesforce eller molnet, för det stora leverantörerna dom har köpt 

väldigt stor nätverkskapacitet. De köper ju sina vägar ute i internet så att säga. Via routrar 

eller routervägar, ja ni vet ju hur det går till. Men de stora molnleverantörerna har optimerade 

kablar, kabelstigar, eller vad säger man, de kortaste vägarna och vi som jobbar mycket mot 

Afrika och Sydamerika och Australien har mätt upp och vi har sett att de har mycket mindre 

”latency” alltså fördröjning på varje paket, än vad vi själva har, för de har köpt bättre 

kapacitet än vad vi har.' 

 

I: Specialiserar dom sig på det? 

 



 
 

IP: Ja dom har sett till att dom har de bästa svarstiderna. Så vid bra svarstider är det bra att 

köra via molnet. Just för att de har den infrastrukturen. 

 

I: Men det är väl en av de viktigaste punkterna, det kan väl bli en väldigt tråkig upplevelse om 

man har dåliga svarstider. 

 

IP: Ja det lever vi med dagligen, framförallt i Afrika på grund av dålig bandbredd och i 

Australien på grund av avståndet. Det är där businessen ligger, i andra världsdelar. 

 

I: Har ni kommit så långt med CC att personal har fått byta arbetsuppgifter? Frågan är väl 

egentligen om man har skiftat runt personal som tidigare har drivit stora datacentrar tidigare. 

Ja vi tänkte på det tidigare om ni hade personal som tidigare administrerade notesdatabaserna 

och kan fokusera på andra uppgifter. 

 

IP: Ja, det kan man nog säga, fast inte till den mån att man kan mäta det att vi har skiftat bort 

100 eller 10 personer men det är mindre administration. Men det är ofta, när du går mot en 

specialiserad tjänst, att dom har dom bästa rutinerna att hantera det här, det är deras produkt. 

Våran produkt är att göra borrkronor och riggar. Det är inte vår produkt att vara bäst på att 

lägga upp IT-projekt. Men absolut, visst gör man det, man kommer nog säkert att se, kanske 

lagring, blir en tjänst som man lägger ut på IT-bolaget. Jag tror framförallt att man kommer 

att se att det kommer finnas, för operations är inget som skall kosta egentligen, det ska vara så 

lågt som möjligt. Den tillför inte så mycket för businessen. Åh, nu jävlar har vi 50 servrar i 

serverhallen nu kan vi sälja som fan, det ger ju inte det värdet, men man kanske kan skyffla 

om lite folk och säga, fan nu ska vi erbjuda det lilla extra. Jag pratade med Salesforce förra 

veckan, så pratade vi Androidtelefonerna, och jag tycker att det är så skönt, för att den här 

leverantören som har tjänsten CRM-system och har force.com som utvecklingsplatform, ja vi 

var dom första som utvecklade för android lik som vi var för iphone, så CRM-systemet finns 

på din android, redan för ett bra tag sedan. Och android är en ganska ny telefon ändå. Och de 

här stora plattformarna, som jag kan tycka är en stor fördel, köper dom ett system så är dom 

väldigt anpassningsbara, metadatan kan du anpassa lite som du vill, men dom har också en 

möjlighet att sälja CRM-system. Om jag har en serviceapplikation som ligger nära CRM-

systemet, om du har kunder i CRMen och servicen gör du för kunder, men det är lite annat, då 

kan du utveckla på den här plattformen och "hooka in" i Salesforce och jag som kund, 

användare av det här aplikationen kan köpa grannapplikationen och sedan har jag i samma 

plattform integerade system. Sedan bygger jag ut, som en solros, återigen, detta är integrerat 

så jag behöver inte tänka så mycket på lifecycle och funkt 

ionalitet, vad istället för hur. Jag gillar det här, det finns många fler som är väldigt anti. 

 

I: Hur hanterar man sådana situationer som till exempel om ett företag som levererar en tjänst 

skulle försvinna? 

 

IP: Det reglerar man i avtal men det finns också andra aspekter som gäller var kundens data 

ligger lagrad. Vi är ju till exempel ett globalt företag och har data lagrad över hela världen. 

Frågor som kan uppstå är ju om vi som företag har data lagrad i USA, får vi då bedriva affärer 

med Iran? Irak? Sådana saker är ju sådant man måste veta när det gäller var ens data är lagrad 

då det kan vara andra legala regler. Vi har tittat nu när vi har börjat migrera från 

projektplatsen på vissa projekt hur vi ska hämta hem data. Vi skulle hämta hem ett ganska 

stort projekt, ungefär 4GB med dokument, och det var bara att "markera alla" och sedan välja 

ladda hem så fick vi som en zip-fil med all data. Vi gör också "audit" på de som vi samarbetar 

med där vi skickar ut kontrollanter som inspekterar hur rutinerna ser ut, vad det finns för 



 
 

backup-möjligheter, vem som kommer åt data, vilka kan läsa data, vilka kan ändra data. 

Molnet är ofta en stor databas och där delar man databas med sina konkurrenter och sen är det 

upp till applikationen att förstå vem som är Atlas Copco och vem som är Sandvik. Men sådant 

gör vi "audit" på och går in ganska noga på det.  

 

I: Hur tänker man när det gäller problem som att data kanske försvinner eller att man inte kan 

få tillbaka den? 

 

IP: Man får nog tänka lite grann som så att vi litar ju på vårt skalskydd här inne och man hör 

att de har stulit 10 eller 100 000 hotmailadresser: ”shit happens”, men det kan ju hända här 

också. Och det är ju här vikten av möjligheten att få tillbaka data kommer in och hur snabbt 

du kan få tillbaka den, till exempel vid en konflikt, men det där går ju jurister igenom. Först 

har vi "auditen" och sen den juridiska biten och så säkerställer man att det ser bra ut och så 

hoppas man att det funkar. Men det ser jag inte som ett hinder utan det är ganska tunga 

juridiska kontrakt som binder det där.  

 

I: Om man ser till skillnaden mellan klassiska affärssystem och molnbaserade tjänster, hur ser 

ni på möjligheterna med Cloud Computing när det gäller att kunna avsluta "prenumerationen" 

på tjänsten och flytta till ett annat system som man tycker verkar bättre? 

 

IP: Jag tror framför allt att businessen tycker att det är skönt att bli av med IT, det kan man ju 

sköta själv. För det är nästan på den nivån, nu rår vi oss själva och vi är inte beroende av de 

där "nördarna" på IT-avdelningen. Det är kanske inte riktigt så enkelt men man har en bättre 

rörlighet. Man får ju också titta längre fram. Just nu gäller det ju bara enstaka processer men 

när du har 10 processer där "ute" som skall integreras. Vi har ju byggt ett centralt nav där det 

bara finns en väg in och en väg ut och det är vad vi kallar vår "Enterprise service bus" som 

kopplar ihop alla de här systemen, och det är jätteviktigt; man ska inte prata kopplingar utan 

IT-mässigt måste man prata interface. Alla pratar XML och SOAP, i princip, men du måste 

vara den som säkerställer att den här "mappen" måste ha de här processerna, så att när du 

pratar nytt lagersystem så har du de här 7 interfacen och de här 14 transaktionerna som jobbar 

och det är vårt lagersystem och dem måste nu kunna implementera eller dit måste vi kunna 

anpassa våra system, så det är dem vi tittar på; vi jobbar på processer och data istället för att 

kolla på kopplingar och göra specialkopplingar hit och dit.  

 

Så åter igen som integrationsarkitekt vill jag bedyra att det är en förutsättning för att molnet 

skall lyckas, att du har koll på din integration, att du gör det via ett centralt nav och att du 

redan börjar tänka gränssnitt i form av XML eller SOAP och att du har ett ägarskap eller 

"governance" över dem så att du vet att återanvändningen när du uppdaterar fält och så vilka 

det är som påverkas och lite "configuration management" över integrationen. Det kommer att 

vara en helt ny marknad med "Cloud over ISP" och koppla Salesforce med SAP-Cloud, det 

kommer att komma som en bra marknad inom 5 år.  

 

I: Hur gör ni rent tekniskt? använder ni tunna klienter eller kör ni med vanliga datorer? 

Kanske funderar ni på att köra t.ex iCloud? 

 

IP: Vi har absolut inte kommit så långt. Jag och min chef Mats kommer att gå över till 

virtuella desktops vilket gör att här har vi en standard-pc (pekar på en laptop), men när vi kör 

virtuella desktops kan vi strunta i att det inte är en Sandvik-pc, jag jobbar som jag vill med 

den här och jag får ha virus på den men jag får inte komma åt sandviksnätet mer än virtuellt 

via det virtuella skrivbordet då den virtuella är en del av miljön för det är en väldig 



 
 

administration att hantera standardplattformar, det finns en vinst med det, men varför ska man 

hela tiden scripta och kryptera och varför ska man ha en pc? Det finns inget värde i att man 

springer omkring med ett word-dokument på sin pc och det finns inget värde i att datorn har 

ett värde. När du tappar bort den här (pekar på laptopen) så ska det bara vara 4000kr bort och 

man går och köper en ny.  

 

Det blir ju nästa våg när vi går ifrån operativsystemet, men det kommer nog ta ganska lång tid 

innan större företag börjar göra det för det är ett väldigt stort steg. Däremot tror jag att när ni 

är klara med er utbildning och startar första firman så kommer ni, eller kanske de som 

kommer nu som småföretagare inte se värdet i det här utan kommer att lägga ut allt på 

"Cloudet". T.ex finns erp på Google app-engine och det tar 5 minuter att starta upp. Det 

kommer ju att vara några hundra som om några år kommer att vara 100000 arbetare om 10-20 

år. Ta till exempel Microsoft, Oracle och Google, dom fanns inte på 70-talet men är idag men 

nu är de bland världens största företag allihopa. Nya företag kommer att inse att det inte finns 

något värde i att driva infrastruktur, men vi som är så traditionella vågar inte ta steget för att 

man inte riktigt förstår styrkan i det här. Men det kommer.  

 

Ett bra exempel är ju Amazons MySQL där man betalar $1 för drift i månaden och då har 

man ju en ganska stor installation som troligtvis skulle kosta ett par 100 000 kr i månaden om 

man skulle drifta den själv, eller säg att man skulle betala 30 000 eller 20 000 kr i månaden 

och sen har man ju ofta en extra kostnad för med "bandvidd" om man överskriden en viss 

CPU-mängd och gör man det, då har man ju antingen väldigt dåligt skriven kod och då får du 

ju förbättra där eller så gör du väldigt bra business och då får det ju kosta. Fördelen med detta 

är ju också att man själv inte har 14 personer i datahallen utan allt är dolt bakom ett "lager" 

någonstans.  

 

I: Om man ser till Projectplace. Vet användarna generellt sett att det är ett molnbaserat 

system? 

 

IP: Nej. 

 

I: Finns det några som vet om det men kanske inte vill arbeta med det för att de kanske 

känner att det är osäkert?  

 

IP: Nej inte direkt. De enda som jag tror är emot det är vår egna interna IT som tycker att 

molnet inte uppfyller det eller det eller anser att vi blir begränsade. Det som jag dock har 

upptäckt är att normalt sett när man arbetar med ERP-system är att affärssidan säger att vissa 

funktioner måste finnas och vi på it säger att det kan vi fixa, det är inga problem, "nu 

programmerar vi litegrand" så tar man något standardsystem och ”tweakar” det lite och det 

blir dyrare och dyrare att underhålla för att man gör sådana små förändringar för att 

businessen vill ha det.  

 

Men när man sitter med en molnleverantör så säger de "Nae du, det kan du fetglömma!", så 

säger dom att "nej det finns inte och det går inte att få in heller, eller så får du rösta in det här 

via communityn". Det kan ja komma tillbaka till senare. Men utav någon anledning har man 

större acceptans när det gäller molnleverantörer. Man tänker som så att det kanske är vi som 

har fel och att man kanske inte behöver jobba sådär. Så säger man aldrig med traditionell IT. 

Man tänker att "10000 andra jobbar på det här sättet så då kanske det är vi som måste ändra 

oss". "Är det det här som gör oss speciella?". Det går att ändra i molnet men det är riktigt 

dyrt.  



 
 

 

Eller så finns det ett billigt sätt: alla molnleverantörer har ett community och projektplatsen 

har ett community och vi har haft ganska stor påverkan på den communityn. Där kan man 

lägga in en förfrågan eller undran om t.ex "Borde man inte kunna köra skärmdelningen på en 

Macintosh?", då kan det vara någon som läser forumet och tänker att "det vill jag också". Då 

kan man rösta om funktionen om man anser att den är viktig för en själv. Sen har de ett råd 

varje kvartal eller månad där de tar upp de mest populära förfrågningarna och önskemålen. 

Sen tar de en dialog med den som uttryckte önskemålet och ett varv med communityn, sedan 

får den som uttryckte önskemålet en direkt kontakt in till utvecklingsavdelningen som första 

kravställare. I och med detta har man som kund förbättrat leverantörens plattform och man har 

säkerställt att alla vill ha den här funktionen men det kostar inget för dig som kravställare för 

att det är något som alla vill ha. Och det är något som alla tjänar på i längden. Så praktiskt sett 

får man en marknad som bestämmer över hur plattformen skall utvecklas.  

 

Om man tittar på sådant som tidigare varit applikationshotell, webbhotell är det nu molnet. 

Molnet är så mycket mer. Det är inte bara att erbjuda en tjänst utan du har hela skalbarheten, 

servicen runtomkring, ”life cyclen” och man abstraherar bort så mycket. Om jag hostar en 

applikation hos dig får jag ju administrera den själv men med molnet har man lagt bort hela 

utvecklingen av systemet på en tredje part.  

 

Jag tror nog att det jag gillar mest med molnet är just communityn då man blir lite som en 

betatestare. Med tanke på det fick jag precis en förfrågan från projektplatsen om jag ville vara 

med och betatesta deras nästa release av systemet. Det fina med detta är också att de som inte 

vill vara med om den nya releasen just nu kan välja att ha den tidigare då de behåller 

kompatibiliteten i systemet för den äldre varianten. Dock måste man ju tillslut gå över till det 

nya. Om man tar som exempel om man kör traditionella system så kan man ju i praktiken 

fortfarande använda sig av VB 6 och sitta på sitt system som man utvecklade någon gång på 

80-talet. Men här har man ofta ett spann på ett antal releaser som man kan ligga efter men till 

slut måste man anta de nyare releaserna. Till skillnad från till exempel SAP som blivigt trögt 

att arbeta med för att det behåller kompatibilitet för all tid som det funnits ställer man kravet 

att man som användare måste följa med inom ett visst spann av releaser.  

 

De stora leverantörerna har ju migreringsprocesser för att man inte skall behöva sitta och 

kopiera dokument manuellt utan att man helt enkelt kan "trycka på knappen" för att gå till 

nästa version. Men det måste också regleras eller säkerställas i avtal. 

 

Det måste väl iof sägas att jag är ganska "pro"(för) när det gäller molnbaserade tjänster och 

jag tror att användandet inom 5 - 10 år kommer att öka i och med att utvecklingen tar fart. Det 

som är viktigt är också att sådana tjänster/applikationer som inte ger ett värde i användandet 

dör ut så småning om. Till exempel om man ser till E-post satt man ju förr i program som 

Outlook. Men problemet med detta är att sådana program inte ger något riktigt värde. Om 

man måste byta dator eller installera om får man inte med sig mailen på något enkelt sätt. Och 

det är sådant som gör att dylika applikationer till slut självdör när det kommer webbaserade 

alternativ som gör arbetet enklare.  

 

Nya företag som kommer nu ser troligtvis inte nyttan med att ha ett eget ERP-system som 

man själv måste ”drifta” utan tänker nog snarare att det finns webbaserade system som tar 5 

minuter att konfigurera och så är det klart.  

 



 
 

När man lägger ut sina servrar i molnet då köper man kraft virtuellt så du har en webbsida du 

går på till datorhallen där det står hur mycket kapacitet man har till sin java-

applikationsserver. Om man anser att den kraft som finns tillgänglig är för liten eller om man 

kan förutse att en applikation kommer att kräva mer kapacitet än vad man har tillgänglig kan 

man t.ex köpa mer kraft för en vecka eller så. Om man ser att man har ojämn belastning kan 

man köpa 30 "burkar" (datorer) till genom att "vrida på" webbsidan. Då är uppdraget slutfört 

genom att man ökat kapaciteten med 500%. Då har man köpt elasticiteten. Det kanske blir lite 

dyrare men om man ser det traditionellt hade man haft denna kraft 30 dagar i månaden fast 

den kanske inte utnyttjats.  

 



 
 

Bilaga 3 
 

Intervju med Mats Hamberg. 

 

I: Berätta lite om hur ni använder er av Cloud Computing? 

 

IP: Jag skulle väl säga att vi är rätt tidigt ute på Sandvik, vi kör ju både Cloud Computing 

aktivt, vi har aktiva kontrakt, vi provar en hel del också för att se vad det är för något. Lite 

grann är det baserat på hur man tittar på Gartners "hypekurva" som visar hur teknik mognar. 

Man brukar rita den som en kamelpuckel i början som sedan planar ut. Cloud är fortfarande 

ganska ganska "hype", dvs det är inte särskilt moget och det finns inga tydliga definitioner av 

vad det är och det finns ingen egentlig konkurrens på det. Det är fortfarande så att du kan ta 

din nisch och så spelar du på det, så att vi lär oss litegrann skulle jag vilja säga. Vi har också 

jobbat aktivt med frågorna som inte rör IT, för det är lätt att fokusera på frågorna om IT och 

teknik. (Nu kan vi sätta upp en server på annat håll eller nu kan vi köpa Microsofts tjänster via 

Cloud eller sätta upp sharepoint-siter eller vad det nu är för något). Det är ju liksom den enkla 

biten av det hela, att prova de bitarna. Men problemet blir ju hur man skall kunna koppla ihop 

Sandviks nät med Cloud. Hur skapar man en trust. Det var ju lite intressant att ni var här just i 

den här timmen, för just nu sitter Uffe och diskuterar med en av arkitekterna på IT-företaget 

för att försöka skapa trust eller förtroende mellan företagsnätverket och Cloud som jag tycker 

är ett av de stora problemen, och det har vi sprungit på direkt. Det är jätteenkelt att lägga ut 

publik information, trycksaker osv.  

 

Typexemplet är när ni surfar på nätet och tittar på MediaMarkts, Elgigantens och Sibas 

brochyrer. Det är zmags (http://www.zmags.se), det är en jättebra cloudapplikation, helt 

riskfri och den går ut på att du lägger ut din pdf och de gör den bläddringsbar så att den ser ut 

som en tidning. Den är perfekt att göra som en cloud för det finns inga säkerhetsrisker, t.ex 

om någon skulle stjäla Elgigantens senaste reklamblad så är det väl "fine" för den skall ändå 

distribueras. Så där är det öppet moln och då är frågan egentligen om de gör det bättre än vad 

vi gör och det gör dom för dom är jätteduktiga på det här. Vill vi sprida våra trycksaker över 

världen har de webbaccelereringar som är svindyrt för oss. Det är ett snabbt exempel och det 

är inga problem med det, men du får problem när du skall ha hemlig information, när vi börjar 

prata om "RND" eller marknadsinformation där det kanske är viss del som vi klassar som 

hemlig eller känslig information. Då har man ju fått problem för då måste man verifiera att jag 

kommer åt information men inte ni. Då måste man skapa det här med trust och sådana saker. 

Och det har vi sprungit på ett antal gånger så vi har satt upp ett regelverk inom Sandvik som 

gäller just nu så att vi vet hur vi skall förhålla oss och då har vi sagt att det är ok att köra 

publik information. När det gäller halvhemlig information, sådant som normalt sett körs i 

intranät, är det ok om man är sandvikanställd, dvs det enda som krävs är att du har en 

användare hos oss. Det är också rätt ok under vissa förutsättningar, men när det gäller hemlig 

information gör vi en sk. "säkerhets-audit" då vi tittar på bolaget och dess lösningar och ser 

hur det ser ut. Då har vi problemet med trust, det här med att vi måste upprätta förtroende 

mellan sandviks nät, så att jag kommer åt det men inte ni, dvs man kopplar ihop vårt nät med 

deras. Det finns teknik för det men vi är inte färdiga med det här och därigenom blir det svårt. 

Så det är en av de stora sakerna vi tittat på oc 

h det måste man fundera på och vi måste plocka fram lösningar. Det andra som är krångligt 

med Cloud Computing det är det faktum att det är nya licensmodeller. Vi är jättevana med att 

man köper en server någonstans och så installerar vi programvara på den, vi vet precis hur det 

går till, vi vet vad det kostar och vi kan räkna ut vad det här kostar under livscykeln och så 

måste man ha klientinstallationer, "fine", det här kan vi, det sitter i ryggmärgen hos oss. CC är 



 
 

ett helt annat sätt att ta betalt för där betalar man inte per licens och det har vi gått bom på 

flera gånger på, det ser väldigt bra ut i början men det blir svindyrt, det finns så mycket dolda 

kostnader som är otroligt otydligt definierade i avtal vilket gör det svårt att läsa in avtalen, 

men det måste man lära sig. 

 

Den tredje saken jag skulle vilja ta upp är det här med vem det är som äger information, hur 

säkerställer man detta. Det är jättelätt att ladda upp massa data i en cloudapplikation, men hur 

får jag tillbaka den? Om man använder projektplatsen, som vi gör: det är en skitbra tjänst, den 

är kanon och det tar minuter att komma igång och den fungerar jättebra "world wide" och 

kostar otroligt lite, så den är mycket bra rent ekonomiskt. När vi kör våra projekt i det så vill 

vi när projektet är klart lyfta bort informationen från molnet, där vi bara skall ha aktiva 

projekt, vi arkiverar inget i molnet utan det tar vi tillbaka. Hur får vi ut datat så att vi kan göra 

en backup och lägga den hos oss så att vi sen kan få tag i informationen? Det vill de inte säga 

något om utan de gör det svårt att få ut någon information, så vi hamnar i en typisk "lock-in" 

situation. När man har infrastrukturen själv, då ser man till från start att man bestämmer hur 

det skall vara. I det här fallet vet vi ju inte hur infrastrukturen ser ut för det är ju det som är 

själva grejen. 

 

Så de är de tre största nackdelarna. Jag brukar börja med nackdelarna för det finns hundratals 

fördelar. Fördelarna är ju uppenbara tycker jag. Den ena är tiden. Ifrån det att jag lägger en 

beställning på en ny tjänst, ta sharepoint som ett exempel, att sätta upp den här. Tiden som det 

tar att sätta upp den tills det att den är klar för användning tar ungefär ett år. Man måste gå 

igenom beställningar, byggnation och så vidare. Om vi kör igång det som en cloudtjänst tar 

det ungefär tre timmar tills det att man kan prova den. Det finns oftast 30 eller 90 dagars 

provperioder, så att man kan lära sig hur systemet fungerar, och det är jättebra för då kan 

verksamheten testa på och lära sig hur det fungerar under tiden som vi bygger långsiktiga 

lösningar. Annars sätter vi dem på bänken i ett år och så får de vänta. Det här är det jag 

personligen ser som Cloud Computings största styrka, tiden. Så man kan korta tiden från det 

att man kommer med en idé tills det att du kan släppa ut den. Det här är ju ni vana med, med 

Facebook och allt vad det heter, ni lever ju i den här världen. Ni kopplar upp er och det går 

skitsnabbt. Ni är ju födda med det här men vi försöker förstå det här utifrån vårt perspektiv 

och det är ju det som är grejen. Ni anar inte vad trögt det är när ni kommer hit och skall göra 

en förändring, det är processer och det är allt. Innan man är genom det här har man "lackat" ur. 

Att hitta den här balansen är en av de största utmaningarna. 

 

Sen finns det en utmaning till som egentligen är bra men den är väldigt tuff för IT-

avdelningarna och det är det att om man pratar med en cloudleverantör, t.ex SalesForce så är 

de jätteduktiga på säljprocesser och är duktiga på hur "Customer relations" skall se ut och så 

bygger de ett system utifrån deras kunnande som är stort. Och var kommer IT in någonstans? 

Vi kommer ju bara in utifrån ett enda perspektiv och det är integration mellan system. När 

SalesForce-folket kommer hit, då sätter de sig med marknadsfolket och vi sitter bara och tittar 

på för vi förstår inte vad de pratar om, för det kan inte vi. Vi kan bara IT, teknik, servrar, skrot 

och tjänster. Men däremot så fort de behöver integrera system, det är då det här blir problem. 

Då är vi tillbaka på det här med trust för cloud kräver integration, det kommer som ett brev på 

posten att du måste integrera något som du redan har, affärssystem eller något annat som du 

har. Man kör ju inte allt på molnet och även om man skulle göra det så är det olika 

leverantörer och då är det integrationen som är nyckeln. Det är så vi får våra processer att 

fungera. Men det här är en utmaning och vi har haft många långa samtal med, oftast 

marknadssidan. Dom har träffat leverantör, börjat titta på lösningar och gjort specarna redan. 

Och så var det då en liten detalj när de redan är klara med allting. Då har de kört piloter och 



 
 

de har testat allt, för då behöver man ju inte IT utan det är bara att koppla upp sig till 

webbsidan, lägga in lite data och provköra. Dom som sitter på andra sidan förstår. Visst har ju 

leverantörerna teknikavdelningar men de har ju oftast nischade produkter och de lägger fokus 

på kunderna just där. Och det är där den stora utmaningen för IT ligger. Därför tror jag att den 

här tekniken kommer att komma väldigt starkt och det kommer att komma mer. Det gäller 

bara för oss att kunna hantera, att man ser att Cloud är en del av vår infrastruktur, en del av 

det som ingår i IT på Sandvik. Men det är det som jag ty 

cker är ett dilemma idag, det att det finns en konflikt, det är liksom Cloud eller inte och vi 

säger "Cloud, javisst självklart". Ska vi bygga egna kartfunktioner när det finns google-maps? 

Jag menar det kommer ju android-telefoner och vi kan ju inte tacka nej till det. Det är ju hur 

bra som helst med automatiska positioneringar, jag menar vi finns ju över hela världen så det 

är ju klart att vi skall ha positioneringssystem men ska vi utveckla dem själva? Ska vi 

utveckla ett system som håller koll på vad det finns för bergarter på olika platser? Nej det 

finns ju färdiga databaser för sådant som är publika så man kommer åt dem, det är ju korkat 

att inte använda dem. Vi ska integrera och tillämpa dessa men när vi integrerar dem i vår 

värld då är vi bäst. Det här tycker jag är clouds utmaning. Fördelarna tycker jag är tid, alltså 

tiden från idé till det att du kan börja realisera den, och att de är specialiserade på sina 

områden. Tid ger pengar. Nackdelarna tycker jag är säkerhet, eller ja. Svårigheterna inte 

nackdelarna är säkerhet, ägandeskapet och hanteringen av data. Vi kan ju jämföra med 

Facebook igen. Om du publicerar en bild där så är ju den publik och det accepterar du i och 

med att du använder tjänsten. Om man läser deras villkor ger du dom rätten att göra det. Men 

det är himla snyggt om du har en androidtelefon så tar jag en bild på dig och den har 

direktkontakt med googles och facebooks databaser vilket gör att jag kan få upp din hemsida 

eller din sida på facebook på telefonen. Du har sett det här va? Prova det här grabbar, det är 

skitkul! Det här är framtiden. Man kan ju tänka sig att man riktar telefonen mot en av våra 

borriggar så kan man få fram information om hur mycket den har gått, om den behöver 

service osv. så kan man koppla det till våra system och så skickar vi ut reservdelar och en lista 

till våra servicetekniker, man behöver inte göra något annat utan man tar bara ett kort, det är 

ju bara "pattern matching", kan du känna igen ett ansikte kan du  

känna igen en dator eller en bil. Så jag menar att tekniken finns ju där men det här går inte 

utan Cloud. Så det är inte en fråga "om" utan en fråga om "när och hur mycket". Så det vi har 

gjort på Sandvik är att vi har utgått från säkerhet och informationsklasser. Sen har vi valt just 

nu att vi köper inte servrar eller kapacitet utan det får IT-bolaget titta på, vi är försiktiga när 

det gäller plattformar, vi kan testa Microsoft och vi kan testa Notes (Lotus Notes) och andra 

saker. Men det här är lite kort vad jag kan se, det finns enorma möjligheter men det gäller att 

ta någon sorts kontroll och bestämma hur vi på SMC eller Sandvik förhålla oss till det.  

 

I: Om vi ser till användarna av projektplatsen. Hur är reaktionerna på systemet? 

 

IP: Projektplatsen tycker jag är intressant utifrån flera aspekter. Den kom via en av våra 

projektchefer, Åsa. När hon kom hit kunde hon redan projektplatsen från sitt förra jobb och så 

blev hon projektchef och så skulle hon driva vårt största projekt eller program, program är ett 

antal projekt som man håller ihop i ett program(affärssystem) (aurora). Detta program skulle 

rullas ut på ungefär hundra företag och man tar ett företag i stöten. Vi har gjort ungefär tjugo 

så vi är en bit på väg och då måste man hålla ihop det här. Hur håller vi ihop projekten? Hur 

hanterar vi samlad information? Hur blandar vi in verksamheten, de bolag som vi rullar ut det 

här på så att de kommer med, utbildningsmaterial, ja allt det här som man behöver kunna 

distribuera ut? Ska vi bygga någonting själva? Nae, det skulle ta år. Vi skulle kunna koppla 

ihop det med sharepoint, men det skulle fortfarande ta ett år innan vi skulle kunna börja. 

 



 
 

Låt oss köra projektplatsen, den har allt vi behöver eller i alla fall 80% av det vi behöver. 20% 

finns inte, vi kan inte hantera resurser och sådant. Men om vi väljer bort det då så får vi sköta 

det med papper och penna, men den har ju allting annat. Och det är en succé. Visst är det 

problem, den har inte jättebra performance i Australien, men det har att göra med att de ställt 

servrarna klantigt. Det har blivit bättre, vi kan accelerera den litegrann, men ändock. Vi har 

inte lagt ner en enda krona på training (utbildning). Vi har inte behövt utbilda någon. När du 

loggar på på Projektplatsen får du upp i din vänstra meny vilka projekt man som person är 

medlem i, så det är bara de du ser och ingenting annat. Dvs man loggar inte in via projekt, för 

det skulle ju bli jobbigt om man var tvungen att komma ihåg dem utan du loggar på och alla 

"news" som du har fått rapporteras, dvs du får information om att i det här projektet har det 

hänt saker. Sen har du en aktivitetslista där det står vad man som användare måste göra 

oavsett i vilket projekt det är. Den är skitbra. Enkel. 

 

Nu har vi börjat växa ur den, men det visste vi om att vi skulle göra med tiden. Vi har kört den 

i snart tre år.  

 

I: Ulf berättade att ni tidigare använt er av notesdatabaser för att hantera projekt, det här låter 

ju som att det skulle vara lättare att administrera. 

 

IP: Ja. Framförallt. Projektplatsen har två fördelar, nu är det lite deras affärsmodell, man 

betalar en licens per sandvikanvändare och den bygger på mail-adresser så att om jag då 

skulle logga på hemifrån med min privata mail-adress så kostar det inget. Dvs om man som 

sandvikanvändare bjuder in externa till ett projekt så kostar det inget, det är inte så de tar 

betalt utan de väljer att ta betalt av den som äger siten, Sandvik i det här fallet. Det är ju en 

oerhörd styrka i och med att det för oss inte är några problem att koppla in externa. För det är 

den största vinsten med Projektplatsen, hälften av de som sitter i Projektplatsen är externa 

användare och inte sandvikanställda. Då behöver vi inte ge dem en sandvikutrustning, de 

behöver även inte ha ett user-id för att komma åt information eller någonting sådant utan de 

kan jobba från sina egna nätverk för att komma åt information vilket är en stor fördel. Det här 

spar ju massor med tid naturligtvis. Sen finns det ju regler och så. Vi kan ju till exempel inte 

spegla ut notesdatabaser utan då får vi ju flytta dokument för det är inte smart integrerat i och 

med att den integreringen tar så mycket tid. Det är ju där det skulle bli jobbigt. Så min 

bedömning är att användarna är nöjda, med undantag för de i Australien då. 

 

Det där är ju ena sidan. Den andra sidan är ju det att om vi skulle gjort det här själva hade de 

varit ännu mer missnöjda för vi har jättesvårt att köra applikationer globalt till skillnad från 

till exempel Hotmal eller google, dom är världsmästare på det här och att spegla ut sina 

applikationer. Det spelar ingen roll var ni är på jorden, ni har alltid bra performance. Detta är 

dock inte fallet med Sandvik. Här har vi oftast bra svarstider här men för övrigt är det kasst. 

Därför tror jag det är ganska bra som ett svar på din fråga, jag tror att med några få undantag 

så är det bra. Vi har inga "issues" över huvud taget och noll administration. Det är bara att 

lägga till nya användare. Inga error. Där kommer vi in på tid igen och där gjorde vi en 

avgränsning. Vi fick inte full funktionalitet och det var det som var det smarta. Vi bestämde 

att det var ok för oss. De som levererade systemet var tydliga med det att vi inte kommer få 

något mer. Det här är vad projektmedlemmarna kan få. Så det är ju sådana här saker man 

måste tänka på också för det går ju inte för oss att utveckla de här systemen utan vi betalar 

bara. Sen får ju vi jobba med projektplatsen eller salesforce och de här andra systemen med 

kravställning. Men det kommer ju i deras kommande releaser. 

 



 
 

Det är den ena sidan, men om man ser det lite mer tekniskt. Det jag tycker är den största 

fördelen med Cloud är att man slipper att jobba med life cycle hantering för det håller på att 

döda oss, dvs versionsuppdatering när man byter os (operativsystem) på den där så går det bra 

för dig men ska du göra det på 30 000 st. så blir det lite trögare. Windows 7 till exempel det är 

en sådan som tar döden på oss fullständigt för vi vet inte hur vi skall hantera det. Vista 

hoppade man ju över men nu ska vi köra Windows 7 och göra så och så etc. etc. likadant är 

det på servermiljön när man byter versioner, SQL server 2005 till 2008 eller vad det nu är för 

något. Det kostar miljoners miljoner miljoner och det är hela tiden massor med kompromisser. 

Det här måste de kunna sköta och det här gör de jäkligt bra, vi ser det här nu. Det är ju för att 

när man köper tjänster på det här sättet så köper vi funktioner. Det är därför man skall vara 

lite försiktig med att kliva in under skalet för mycket. Ju mer man lyfter på locket och undrar 

hur de har löst saker och ting desto mer kommer man ju ifrån den här idén för då börjar man 

blanda sig i deras life cycle hantering utan man skall titta lite mer ur ett användarperspektiv. 

Vad får de för något? Det är inte servrarna, om det nu råkar stå HP eller IBM eller virtuella 

servrar eller fysiska servrar, det får de sköta som de vill. Vi köper en performance, vi måste 

ha de här svarstiderna på de här ställena och de här funktionerna och det är så man definierar 

det här tycker jag. Och jag gillar det för det är IT för verksamheten och inte tvärt om så att 

säga, att verksamheten anpassar sig för IT utan det är åt andra hållet.  

 

Jag kan ge några områden där Cloud är särskilt bra och det är ju när man skall samarbeta med 

externa parter och det ger sig själv. Som Sandvik har gjort idag så har ju vi som alla andra 

bolag så bygger man skalskydd, dvs att man i princip bygger en firewall runt hela bolaget och 

så behöver man en nyckel för att komma in och man måste ha sandvikpc osv. Och detta tar 

lång tid och det är hur jobbigt som helst. Så bygger alla, i princip alla, bolag bygger ett tydligt 

innanförperspektiv. Detta är ju jättebesvärligt om man skall ha in externa parter. Sättet att lösa 

det här är att man skapar... Det är det jag menar att man kan lyfta ut en del av det man vill 

samarbeta om så har vi löst det här. Vi brukar säga såhär "Att om du går på banken men glömt 

körkortet fast du känner kassörskan så får du ändå ut pengar för att du är känd", det är ju vad 

de skriver på "känd" för att Stefan känner de igen och Johan känner de igen och då är det ok 

och det är lite samma princip, att skapa förtroende så tror jag att man löser upp många av de 

här frågorna. Och det som är kanonbra är marknadskommunikation. Tänk att jag skall 

producera en trycksak om en av våra produkter, då är 9 av 10 av de som tar fram de här 

produkterna eller broschyrerna externa. Det är webbyråar eller reklambyråar, det är tryckare, 

det är distributörer, översättare. Vi har inte sånt utan då köper vi tjänster på stan och vad är 

alternativet? Jo att skicka krypterade filer. Och det här är terabyte med data som far kors och 

tvärs. Skulle vi skicka gigabyte med data med högupplösta bilder till dom och så ska dom 

massera det här och så ska det gå tillbaka till oss och så ska det skickas till nästa osv. Det är 

korkat. Lägg ut processen där så får ni gemensamt för alla. Och så får de klicka i att nu är det 

här färdigt och det ligger där, dom gör sitt jobb och så är det klart. Det är som klippt och 

skuret för det här, just marknadskommunikation, alltså där har man en väldigt tydligt 

gränsland. 

 

Kundrelationer, kundkontakter. Det vore väl sjutton om vi inte kunde ha bättre kontakt med 

våra kunder. Alltså om man pratar "e-business" eller webbportal, net on net, eller var ni nu 

handlar någonstans. När man pratar webbshoppar, utifrån en kund är ju det cloud för dem. Så 

det är ju vi som tänker lite korkat. Om en kund ligger och skall lägga en order på reservdelar 

hos oss så ser det ju det hela bara som en webbsida. Om det är Sandvik som hostar den och 

vilken infrastruktur som ligger bakom, det skiter de fullständigt i för de vill bara ha 

möjligheten att lägga en order. Det är ett typexempel på cloud utifrån deras perspektiv och så 

jobbar ju vi, vi tycker att det är jättebra. Vi jobbar mer och mer med cloud mot våra kunder 



 
 

och leverantörer. Där läser de vilka inköpsordrar vi har lagt, nu har vi beställt si och så 

mycket stång eller vad det nu är för något och så kvitterar de detta och säger att "fine, vi 

kommer att leverera detta till er enligt en plan". Och det är ju cloud för dem, de har ju ingen 

aning om vilka servrar som kör det här och vilka databasmotorer som går och vilka 

webbservrar vi använder, om det är Apache eller Microsoft. Det lägger de sig inte i. Men det 

här tänker vi inte på. Vi gör ju oss som ett cloud för våra kunder, leverantörer och för våra 

partners. Men när vi själva skall plocka in det här blir det lite såså. Så någonstans i det här 

tänker vi lite snett. Och det är därför jag säger att det kommer, för det handlar om att göra 

processerna kortare och knyta starka relationer. Det är därför som vi vill göra det här.  

Mats: 29:27 

 

Fråga: Om man kommunicerar med kunder är det väl ofta publik information? 

 

IP: Ja vad finns det.Vi brukar säga, vad händer om någon knycker en servicekatalog? Well 

fine, sprids det till atlas copco, det är väl helt okej. Det som är publikt är ju publikt. Det är 

som ”ni får inte ta broschyerna som ligger här ute”, men det är klart ni får ta broschyrerna, det 

liksom blir fel. Sedan bygger vi ju det här ”trust något 30:03” för att kunna lägga en 

beställning på vår portal så går du ju genom en process, du får logga på processen, sen får du 

skapa ett konto, sedan får du gå in, förklara vilken kund du tillhör och den kunden har vi 

relation till så går vi till den som är ansvarig för kunden och så läggs det i kontot så blir det 

godkänt och sedan kan du börja lägga beställningen. Det är inget konstigt, det är på samma 

sätt som vi behöver göra när vi ska lägga upp oss mot Cloudapplikationer, det är samma 

process fast du går åt andra hållet. Sedan vill man ju gå lite längre till exempel … om jag 

ritar… (börjar rita vid 30:44). 

Man kan ju tänka sig att vi har Sandnet här, det är det här jag tycker man missar lite grann, så 

pratar vi ”order as a service?” cloud och olika cloudapplikationer.  Det jag tycker man ska se, 

det är ju dom här vi har en del (en ide? 30:59) av vår infrastruktur, det är de som är tricket och 

det här gör man ju då genom att man bygger vad vi kallar för trust. Det här tycker jag är en 

nyckelfråga, för här någonstans går clouddebatten fel. När ni går på banken idag, har ni ett 

löst kort, 4 siffror, där har du allt vad du äger och har på banken. Det tycker du är okej. Men 

vi kan inte få hantera information med en extern part. Banken är extrem cloud, om du går till 

en bankomat, det går ju ut på publika internet idag. Visst det är krypterat, det är SSL-

kryptering, men det är ju inte så svårt att hacka den. Det lyckas ju också.  Men vi har liksom 

den. På något sätt går det lite fel, tycker jag då.  I den här dialogen, det handlar om att ”man 

tänker såhär, att dom är är en del av våran, nu är det ett antal frågetecken som skall besvaras 

bara, vad är det för krav vi har? Men det är här, litegrann, att jag tycker vi glömmer bort. Jag 

tror att uffe sa samma sak. Han är väl lika förbannad som jag att dom inte kan skapa en trust 

med våra… det ska vara så himla svårt att få in allting, för det är de vi tycker. Jag kan ge ett 

annat exempel som jag tycker ni ska ta med i eran utredning också. Hur beroende är bolag 

idag utav internet? Aa, jag kan säga att vi är mycket beroende av internet idag, det är inte bara, 

mailtrafiken stannar ju, det är en sak. Men det här med att det är så viktigt att ha sina 

mailservrar internt så man kan kommunicera internt, det spelar ingen roll för vi är inte ett 

internt bolag längre. Vi tappar kontakten med våran underleverantör vi kan inte få ut 

innehållet i våra lastbilar som ska frakta grejerna, vi får inte ut fraktsedlar, tullhandlingar, vad 

som ska ut, så vi kan skeppa ut saker. Det stannar. Det bara stannar. Så vi är beroende, precis 

som alla andra bolag, helt beroende, fullständigt beroende av att internet fungerar. Vi är i en 

cloudvärld idag. Hur ska du få ut kommunikation till lastbilarna som skall hämta godset på 

våra lastkajer på centrallagret i Chicago, Eindhoven och Singapore. Hur tror du att det skickas 

ut? Ja det är via internet, självklart. Men då är vi ju liksom där. För det är ju en diskussion 

som alla har om Cloud, ja man gör sig beroende av internet och internet kan inte garantera 



 
 

svarstider, det finns inga tydliga SRAn (? 33:33). Det finns inte, upp till 8mbit men det är bara 

åt ena hållet och sedan är det långsammare åt andra hållet. Aa, men det är ”good enough”.   

  

Men den här vinkeln är lite intressant om Cloud, tycker jag. Ställ den här frågan till andra 

bolag, när ni tittar på andra bolag, när ni läser om det här. Det är hur beroende man är utav 

internet. För många gånger så tänker man att om internet rasar ihop då kommer tonåringar att 

få det jobbigt, då vet dom inte vad dom ska göra. Men så är det för företagen också kan jag 

säga. Jag tror tonåringarna tom har det lättare. För dom söker sig nya vägar. Att sitta på msn, 

facebook och twitter och allt det är. Men vi har det mycket svårare, vi binder fast oss vid en 

viss struktur och relationer. Och jag menar, jag tror att Sandviks nätverk så att säga kommer 

på sikt bli större och det kommer vara mycket mera spritt. Allt kommer inte att hanteras 

internt. För det är ju det här som är liksom utmaningen. Att hålla fingrarna borta. Hur det ser 

ut på den här sidan, vilka bukar du har, vilka databaser du har här va (pekar på tavlan) det vet 

inte vi, det har vi inte någon aning om. Det är det som är själva grejen. Här har vi full koll. 

Här kan du titta i racket och ser exakt vad som sitter i varenda rack. ”Det är ju fullständigt 

ointresserat? 35:00”. Så vi har ju redan liksom på något sätt lämnat det här, vilket ju är lite 

intressant om ni tänker er en annan värld. Vi har idag interna cloud. Vi ser inte vad som ligger 

bakom utan vi köper cloud till våran värld. Det kallar vi för tjänster. Vi går mot det här själva 

så att i praktiken så börjar vi redan tänka interna cloud. Exempel på tjänster kan ju vara SQL, 

databastjänster, vi kan ha windows … operation, alltså serverdrift. Typisk tjänst är ju vårat 

wide area network tillexempel. Vi har ju ingen aning om, nu råkar jag veta vad det är för 

provider, men det är en spelare ute i världen som sköter det där, hur det går till, vart routrarna 

står någonstans, vi har inte den blekaste aning. Vi får ju bara en tjänst, till oss osv osv osv, det 

finns ett stort antal tjänst… det kommer flera sådana här med tiden och då har vi ju skapat ett 

sånt här internt cloud. Och då är det ju intressant vad är det som är IT-mässiga cloudet och 

vad är som är det här som är ute i verksamheten. Det här tycker jag är en frågeställning, jag 

tycker, man går ju hårt? (36:12) för att här ute har vi någon slags businessvariant, för här tittar 

vi på processer. Det kan vara sälj, det kan vara produktion eller någon annan process, men det 

här är ett inifrån-perspektiv. Det finns två drivkrafter för att göra, det här är den ena 

drivkraften, det här är för IT och man själv gör det här för att kunna lägga ut tjänsten, jag tror 

så att man kan göra det här billigare… göra skalbara, elastiska om man vill använda det ordet 

då. Det här är ju verksamhetens krav, de skiter ju i det här, för det här är bara pengar i 

slutändan. Kan IT-bolaget göra det här internt med samma summa för det som ute på nätet så 

att säga cloud, så fine gör det då. Men det är det här som är grejen ”att ta tillvara på 

verksamheten? (36:59). Men det är det här som tycker…, vi har inte tittat så mycket på det här, 

utan vi tittar mer på ”hur kan verksamheten använda cloud?”, ”hur kan vi tillämpa det här 

utifrån en…” jag tror att det är det här som är den stora skiljelinjen så att säga. Därför är vi är 

inte så intresserade just nu att titta på infrastrukturer, tillexempel. Det är en sån här klassiker 

som jag tror alla pratar om, som jag tror kommer ganska snart, de e, precis det ni gör bryter 

upp/bygger upp problemen? (37:30). Idag, försök ta er in på nätverket, det kommer inte att gå, 

men varför är det så? Så ställ er de här frågorna, varför är det så? Vad grundar man det på?, 

Hur många virus har du haft på den där? (pekar på nymans bärbara dator) Nyman: Inget så 

vitt jag vet. IP: Men det är ju någonstans i det här som, det är som vi liksom måste börja ta tag 

i, det är en av de stora utmaningarna idag. 

 

Fråga: Är det så att man blir för rädd och vill att det ska vara säkert och så blir man rädd för 

saker man inte borde vara rätt för? 

 

IP: Både det då kanske men å andra sidan kan jag tycka, det är väl det att vi, man måste 

bestämma sig hur man förhåller sig det här, det är inte ”om” utan ”när” och hur mycket. Och 



 
 

vad. Vad man fastnar i är ”om” vi ska göra. ”om” vi ska använda cloud eller inte, ”om” det är 

tillåtet eller inte. Den diskussionen är ju död.  Men det har dom?(38:33) redan fattat. Sedan är 

det bara frågan om hur man gör det. Och det måste man ha någon slags strategi för. Hur det 

ser ut, Hur gör vi på Sandvik? Det är det som jag tror liksom är, kanske är nyckeln. 

 

Fråga: När det gäller ekonomi rent. Finns det någon statistik på hur stor skillnaden blir mot 

att driva traditionellt mot molnbaserade tjänster? (IP: nej)Går det att tänka så överhuvudtaget? 

 

IP:  För ekonomi finns det två sätt att se på. (börjar rita på tavlan). 

Det ena är vad man kallar cost-efficiency, dvs kostnadseffektiv. Det betyder att kunna 

leverera ut varje byte lite billigare, varje dokument lite billigare, processorkraft billigare. Ja, 

alltså du får, ungefär som när ni köper en dator, om ni väntar ett(par?) år, får ni samma dator 

med samma spec för halva priset. Eller så får ni dubbelt så mycket för lite billigare. I princip 

kan man bestämma sig att jag betalar 5000kr för en dator, sedan byter jag varje månad och då 

får jag en dubbelt så bra. Alltså dubbelt så snabb. Det är ju det ena sättet att göra det på. Alltså 

ur rent kostnadseffektivitet. Det finns nog inga siffror tror jag men däremot så tror jag att det 

kan vara en driver, det kan var IT-bolagets driver… Men jag skulle vilja prata mer om cost-

optimization, för det är en av de här sakerna som ÄR viktiga. Och det här tror jag ni ska ta 

upp, det här är clouds styrka och det här är den interna IT-avdelningens största problem. Om 

man tittar på den här, om jag skulle rita en sån där då (ritar på tavlan…). Pengapungen och 

här är det dollar i. Det interna IT-bolaget alltså Sandvik IT. Dom har väldigt mycket fasta 

kostnader. Vilket betyder att i princip då man skriver om det här (skriver på tavlan och 

säger ”byggt för expansion då”). Det är så man bygger upp. Man skriver långa avtal med 

Microsoft. Man investerar mycket eftersom då har man ju en bra plattform att stå på under en 

lång tid. Och det är fasta kostnader och man har mycket egen personal. (skriver på tavlan och 

säger ”Fasta kostnader…”). Om vi nu ska prata om det man läser ute på nätet. Ska det vara 

elastiskt och elastisk IT. De här är oelastisk IT då. Det här är jättebra om konjunkturen går 

(ritar på tavlan) så men urkasst om konjunkturen går så (ritar på tavlan). Det här har vi sett. 

Skarpt. Vi klarar inte av att bromsa IT-kostnaderna. Det svarar delvis på din fråga. Om du nu 

köper cloudtjänster där ute. Kan du ha en helt annan elasticitet. I och med att du upptar en 

pay-per-usage, du betalar av hur mycket du nyttjar. Nu är du helt elastisk (ritar 

konjunkturskurvan på tavlan och säger ”uppåt och neråt”, nu äre happyface åt båda håll). Det 

där är en utav de stora grejerna som man hamnar i. Det här har vi sett vid lågkonjunkturer, 

alla bolag har sett det här. Det här är ju en frågeställning alltså. Det här är ju någonting (pekar 

på tavlan och säger ”om vi vänder det här som en ballong). Man måste försöka knacka hål på 

den här ballongen lite grann för att få till det här. Det här måste man styra utifrån. IT själva 

kommer inte att kunna styra det här. För det är jättesvårt att outsourca sig själv och det är 

jättesvårt att säga ”ja men ni ska inte jobba kvar här och då köper vi tjänsten från… google 

istället eller någon annan. Nu är inte google den största men de kan leverera tjänster. Det där 

är den ena problemställningen när det gäller ekonomi då, alltså att man är oelastiska internt. 

Jag tror att man ska ha en viss del utav, det finns en balans här emellan, ”om det nu är 50/50”, 

men det är en sorts balans, man behöver stadgan och stabilitet också, där dom alltid flyter. Det 

går inte att kontrollera. Men ni greppar va? Det svarar en del på din kostnad, jag kan inte sätta 

siffror på det här men problemet är alltså att vi har för hög andel fasta kostnader vilket blir ett 

jätteproblem vid strukturförändringar typ konjunkturnedgångar eller något annat eller man 

säljer av ett bolag eller något sånt där. Så sitter man fast med kostnaden. Så det här är 

någonting som man måste tänka på. Den andra del som jag tycker är viktig. Det är det man 

kallar TCO, total cost of ownership. Alltså hur långt, så sätter du en livscykel, om du tittar på 

hur saker kostar i en livscykel. (pekar på tavlan) Så har man här en massa dolda kostnader, 

och det är det jag menar, det här är jättelätt att räkna (pekar på tavlan) det kostade 5 miljoner 



 
 

när man gjorde en investering och så har vi en ”dold? 44:05” kostnad för underhållsavgift på 

1 miljon alltså på tre år kostar det 8 miljoner och sedan är man nöjd med det. Och så glömmer 

man bort att någonstans här måste man göra en uppgradering, till windows 7 och det kostade 

också 8 miljoner kr och då är du rökt då har du spräckt budgeten här (nästan säker 44:30) och 

måste vaska fram dom här pengarna. Här (pekar på tavlan) finns inte det på kartan,  det 

betalar du för upfront. Det där är den andra, om vi pratar pengar som är svår, här kan du 

(pekar på tavlan) kan du få till det även internt men det är lite svårare eftersom det inte ligger i 

sakens natur att göra det på det sättet.  Det är en del i det hela. Kostnads alltså jag menar 

elasticiteten då. Den andra som jag kan tycka är en av de stora är tiden. (pekar på tavlan) Det 

här är långsamt och det här är snabbt. Nu pratar jag från min personliga så tror jag på en 

kombination, jag tror att man har, om det här är steg 1 paketerar man tjänster? (45:16) så är 

steg två där, om det behövs. Man kan släppa ut det här så man sparar tid. Min bedömning är 

att om det tar 12 månader här, så tar det 1-3 här ute. Det här är värt i pengar också för det är 

när du kan börja, om du får en bra ide kan du börja dra nytta av den, tjäna pengar på den. 

Antingen väntar du såhär länge eller så får du ut effekterna av det lite snabbare. Det blir ju 

ungefär som att ”ska vi bygga en månlandare först här eller? Vad gör vi?”. Det där, det har ju 

som ingen, det finns ingen formel, alla säger att kostar det 100 här så kostar det 1 där ute, det 

är inte sant.  

 

Fråga: Har man mer koll på företagets kostnader under upp- och nergångar? 

 

IP: (skriver något på tavlan)Om du får den kostnad du förväntar dig på IT oavsett om den är 

intern eller extern och du är nöjd. Det här är liksom tricket, vad har du förväntat dig? 

En kompis till mig som är bilhandlare, han sa såhär ”en nöjd kund klagar aldrig på 

priset”.  Det stämmer. Så jag menar de… det finns andra saker som spelar roll i det här också 

naturligtvis. Hmm, jag har inget svar men det finns några generella cloudregler. Och det här 

har ni läst på om teorin. För varje mogen teknik, som är mogen och om tekniken finns ute på 

marknaden. Varför ska vi sitta vid…? Ja, jag ska ta något exempel. Varför skall Sandvik ha 

windowsdrift? Vi måste ha hål i huvudet. Alltså, vad kan vi ha 6,7,8 900 servrar kanske. Vi 

säger 1000 då. För att inte ljuga då. 1000 servrar, det är vad vi har. Jag tror att i hotmail 

installerar man 1000 i veckan. (något ord vid 47:29). För att inte gissa vad bara google sätter 

in. Hur många servrar tror ni att det går åt att köra facebook? Ja vi skulle cirkla runt där 

(pekar på tavlan?) Hur kan vi tro att vi ska kunna göra det här billigare än dom här stora 

datacentrarna, vi vill ju tro att vi kan få stordriftsfördelning inom Sandvik. Men det är en 

mogen teknik, det är som att köpa en bil, om man köper en bil idag så är ju vi lite korkade. 

Om vi tittar på en bilmärke?(48:00) så kostar den kanske 5000. Ringer vi runt till olika 

bilhandlare och kollar vad den kostar, det är samma bil. Det kan skilja 10%. 130 000 kr för 

exakt samma bilmodell med samma bestyckning. Bara för att kunna lyfta ut (48:14)all, men 

det gör vi inte, varför? Det är lite samma sak med det här, vi ställer oss ju inte frågan, hur vi 

kan få exakt samma sak och spar 10% billigare, så kanske jag spar 50 miljoner kr, det är 

pengar som vi kan, fundera ut nya saker med istället. Istället för att behöva stoppa in dom i 

drift. Där har du en del utav ekonomi, då kanske man måste fundera på, det är därför man 

måste bestämma sig för vad är det som i våran värld är moget? Vilken teknik är mogen? Jag 

tog windows operation för det är det som är i ropet Det finns andra saker som är… så. Och så 

behåller vi det som, där faktiskt Sandvik är världsledande där vi är unika där vi har lösningar 

som faktiskt bara vi har. Där vi är bättre än våra konkurrenter. Vi är ju inte bättre än våra 

konkurrenter i windowsdrift. Det ska man inte kunna lura mig på, det tror jag inte på 1 sekund. 

Men det är det som skiljer som gör Sandvik till ett framtids?klantigt? (49:12) bolag att dom 

gör något annat. Jag skulle vilja ställa frågan så istället (något obegripligt 49:25) för det finns 



 
 

ekonomiska delar i det men det handlar om lite andra saker också, det är tid, kvalitet, 

verkstads? (49:32), cykler.  

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 
 

Intervju med Ulrika Lindgren. 

 

I: Hur kommer det sig att ni valde att köra Salesforce? 

 

IP: Det berodde inte på att det ligger i molnet utan snarare på att SalesForce erbjöd den mest 

smakfulla lösningen som passade bäst in på de krav man hade. Däremot har det ju varit lite 

problem när man ser till sådant som vi vill ha i den här lösningen i och med att Sandvik har 

sin policy för vad man får göra och säkerhetsklassning och så vidare. Så det är ju en nackdel 

nu att vi inte riktigt hänger med våra regler när det gäller vad man får ha ute. Men det är inget 

som varit avhängigt det ena eller andra utan det var mer lösningen som har gjort att man valt 

det.  

 

I: Så man kunde tänka sig det ena eller andra? 

 

IP: Jo. Det var inte själva tekniken utan det var mer lösningen och flexibiliteten i densamma. 

 

I: Har du några visioner om hur arbetet kommer att förändras för er [i och med salesforce]? 

 

IP: Ja. Det är väl kanske att det skall finnas fler färdiga lösningar så att man kanske slipper att 

utveckla som om man ser till traditionell systemutveckling. Om vi skall utveckla själva på 

Sandvik så ska vi skriva spec och så vidare. Här finns det ju många färdiga moduler och det 

finns mycket färdigt att köpa in och det är ju en fördel för att man slipper uppfinna hjulet igen. 

Det är väl den förhoppningen jag har att man inte skall vara så låst vid traditionell 

systemutveckling.  

 

I: Vad anser du vara de största fördelarna med anpassade tjänster, som projektplatsen, i 

molnet? 

 

IP: Det är väl just det att man kan dela ut till externa användare. Man är ju väldigt låst i de 

lösningar vi har idag i och med att vi bara kan dela med sandvikanvändare. I den så har vi 

möjlighet att dela med olika kunder eller partners som ligger utanför sandvikdomänen. Det 

kan väl också vara att jag kan logga in utan att använda min sandvikdator, dvs jag kan nå det 

oavsett var jag befinner mig. Däremot när vi tittar på vår "Sales support"-lösning, där kommer 

vi sätta krav på att det är en sandvikdator du kopplar upp med, så vi kommer inte att tillåta att 

någon annan gör det även om det skulle vara möjligt. Det är ju en risk att vem som helst kan 

logga på, men det kan ju också vara en fördel.  

 

Om vi skulle ha köpt ett "traditionellt" system och driftat det själva hade vi troligtvis kunnat 

få samma funktionalitet, sen vill man ju gärna få med sådant som andra gjort. 

 

Om man ser till mig som användare av till exempel projektplatsen bryr jag mig inte om ifall 

det är en molnbaserad tjänst eller inte. Det som är viktigt är funktionaliteten. Nu är det ju så 

att vi har en IT-avdelning på Sandvik så vi kan ju drifta våra egna lösningar, men vore det så 

att jag hade ett nystartat litet företag eller ett företag som inte har någon IT-avdelning så vore 

molnbaserade tjänster intressanta. Och ser man till framtiden för Sandvik kanske vi inte 

behöver ha så stor IT-avdelning som vi har nu. Men som sagt, när man är en användare tänker 

man inte på vad den bakomliggande tekniken är.  

 



 
 

Om man ser till SalesForce kommer det vara så att mycket av det som lagras där kommer att 

vara I3-klassat, vilket innebär att vi egentligen, beroende på Sandviks regelverk, lagra den 

där. Om det hade varit så att Sandvik skulle ha litat på Salesforce säkerhet så skulle det ha 

varit massa fördelar med det verktyget, men nu är det så att vi inte får lagra den någon annan 

stans och den måste vara krypterad samt att man måste ha en VPN-anslutning för att komma 

åt den. Rent tekniskt skulle man ju inte behöva ha det. Vi skulle ju kunna lägga upp all den 

informationen på systemet och komma åt den, men vi får inte på grund av vårt regelverk.  

 

I: Hur går klassningen av informationsnivå till? 

 

IP: Vi har vissa aspekter som man måste se till, till exempel, är det kundinformation eller 

sådan som kan skada Sandvik om informationen kommer ut, sådant är ju känslig information 

och således kan vi inte lägga ut den i molnet utan då måste vi lägga den på Sandviks nätverk 

och får därigenom inte finnas ens på SalesForce. Dessutom när vi ska logga in på SalesForce 

måste vi ha en sandvikdator och en sandvikinloggning för att ens få tillgång till det systemet. 

Här ligger ett av problemen. Vi måste lägga på mer säkerhet på systemet på grund av vårt 

regelverk och då försvinner lite av själva idén med det hela, men det handlar ju inte om teknik 

utan på ett ålderdomligt sätt att se på information där man tycker att man inte litar på 

säkerheten i systemet. Om man ser det rent krasst är det såhär: om vi hade lagt det i en av våra 

traditionella lösningar på en maskin på Sandvik hade det varit helt ok, men nu är vi tvungna 

att göra små abrovinker runt omkring alltihopa bara för att vi inte tycker att det är säkert för 

att det ligger hos en leverantör.  



 
 

Bilaga 5 

 
Intervju med Ulf Domanders per telefon 

 

I: Ni hade ett projekthanteringssystem som ni tidigare flyttat ut i molnet. Hur länge har det 

använts? 

  

IP: ca: 2,5 år.  

  

I: Hur hanterades projekten tidigare? 

  

IP: Man hade ett antal databaser i Lotus Notes där man skapade nya mallar för varje projekt. 

Detta innebar att man vid varje projektstart var tvungen att konfigurera projektmiljön. 

  

I: Hur många är det som använder projekthanteringssystemet? 

  

IP: Jag tror att det är 3-400 personer.  (Kontrollerar uppgiften) -> Ungefär 350. 

  

I: Har ni fått många positiva/negativa reaktioner på användandet av 

projekthanteringssystemet? 

  

IP: Mest positiva reaktioner. Tar kortare tid att "sätta upp". Man behöver inte hantera några 

egna resurser som, infrastruktur, teknik, "sizing av maskiner" och hela den biten. Och sen att 

man har någon som arbetar med applikationshantering och matchning av densamma. 

  

I: På vilket sätt undersökte ni Cloud Computing innan ni valde att implementera det? Hur 

blev ni intresserade av det? 

  

IP: Jag tror att det var så att tiden gjorde att det var den enda möjligheten. Nu är det faktiskt 

så att vi tittar på andra möjligheter att flytta bort från det här systemet i många av våra projekt, 

för nu har vi lärt oss lite grann hur vi vill jobba och där tror jag att vi är lite grann på väg ut 

från att använda oss av det här systemet. 

  

Jag skulle vilja säga att det är ett bra sätt att lära sig hur man vill arbeta utan att själv göra en 

investering.  

  

I: Det har varit väldigt mycket en "hype" med molntjänster: Kan det vara därför ni valde att 

testa CC eller var det som tidigare sagt den "enda utvägen"? 

  

IP: Det passade oss att starta upp det här för att vi visste att vi behövde det och att vi snabbt 

kunde vara igång, vilket också är en av de största fördelarna. Nu är vi igång från dag 1 i 

princip. Har man en användare så betalar man för en användare och sen får man en linjär 

kostnadsökning. När man inte riktigt vet vad man vill ha, som vi inte visste i detta fallet, så 

tror jag att det är en väldigt bra modell istället för att själv göra en satsning på 1000000 kr i 

hårdvara för att sedan konstatera att det inte var bra. Både hårdvara och licenser.  

  

I: Nu när det här projekthanteringssystemet varit i drift ett tag: har det skett några 

organisatoriska förändringar?  

  



 
 

IP: Hos oss menar du? 

  

I: Ja. 

  

IP: Nej det kan jag nog inte påstå. 

  

I: Ni skriver även här att ni håller på att flytta ut ett CRM-system till molnet. Har det pågått 

länge. 

  

IP: Ja. Det har undersökts i ungefär ett och ett halvt år. 

  

I: Så det håller fortfarande på att undersökas? 

  

IP: Vi har implementerat en del, kundregistret så att säga, i molnet. Kanske den känsligaste 

delen som vi lagt ut. 

  

I: Har det kommit såpass långt att folk använder det här CRM-systemet? 

  

IP: Ja, ja. Vi registrerar alla nya kunder via det här systemet för två marknader och nu går vi 

ut i europa också och lägger in det här. 

  

I: är det några speciella frågor som har diskuterats mycket just med att flytta ut CRM-

systemet i molnet. Säkerhetsaspekter till exempel? 

  

IP: Ja, jättestora diskussioner. Det är just säkerheten som blir känslig när man flyttar ut 

sådana här delar. Just CRM-system är bra att ha i molnet rent funktionsmässigt för det är 

egentligen inte vår "core business". Det är ganska standard hur man hanterar fakturor och 

offerter, lite lätt statistik och dokumenthantering för säljare. Så det är ganska väldefinierat. 

Molntjänsteleverantörer är ganska duktiga på att ha konfigurerbara applikationer.  

  

Men säkerheten blir jättestor. Hos oss klassar vi informationen I1, I2, I3 informationer, där I3 

bara kan hanteras via ett Sandvik-IP och en Sandvik-inloggning, annars går det inte.  

  

I: Lagras den informationen även på egna servrar? 

  

IP: Nej, vi lade ut den i molnet och det enda sättet att komma åt den här informationen är att 

gå via sandviks nät. Det här har de flesta molnleverantörer (SaaS leverantörer) att man kan 

ställa in vilka ip-ranges, maskiner, portar, avsändare, mottagare som får kommunicera med 

just din del av molnet. Detta medför att om du vill komma åt informationen hemifrån måste 

man använda sig av en VPN-tunnel till Sandvik. Så även fast det ligger på Internet kan man 

inte komma åt informationen utanför Sandvik. Detta ger dock att man kommer bort lite från 

en av fördelarna med molntjänster i fråga om prestanda, men man måste ju hålla sig till 

Sandviks regler.  

  

Innan vi "gick med" i det här undersökte vi leverantören i fråga om hur de sköter backuper, 

vilka som har tillgång till data, vilka som kan se data, vilka som kan radera data bland deras 

personal. Vad har de för rutiner? Var lagras data, hur lagras den. Måga frågor. När vi väl fått 

svar på dem och var nöjda gjorde vi vad vi kallar för "group assurance" på Sandvik som 

består av en undersökning av oberoende personer som inte har någon bias i ärendet, för att på 

så vis få en opartisk bedömning av ärendet. Sen gjorde vi samma sak igen fast lite 



 
 

noggrannare och kom fram till att leverantören hade bra rutiner. Dessa rutiner omfattar även 

fall så som om vi vill byta leverantör när man vill veta hur man får tillbaka sin data 

(strukturerad, binärfil som inte går att läsa) och vilket skydd vi har vid en eventuell konflikt. 

Vi har haft jurister som gått igenom de legala aspekterna.  

  

I: Antar att det är mycket att tänka på som man inte tänkt på tidigare? 

  

IP: Jo, visst är det så, visst är det så. Ett av problemen med säkerhet är ju att man måste lita 

på de som använder systemet. Rent teoretiskt sett skulle man ju som arbetare kunna föra över 

all data till ett annat format och ta det till en konkurrent. Detta gäller ju dock oavsett vilken 

infrastruktur man använder, men det är många "mjuka" bitar man måste lösa också. 

  

I: Det här CRM-systemet låter som ett mycket större projekt eftersom att det skall integreras 

med det "traditionella" systemet och så vidare och kräver kanske lite mer säkerhet än 

projekthanteringssystemet. Lärde ni er något från det tidigare projektet gällande 

implementering? 

  

IP: Jag var inte med vid tiden för det första, men jag tror att de var såpass olika. Det första 

började vi med från scratch. När det gällde CRM-systemet gick vi ju till ett helt nytt system 

som dessutom är webbaserat och med lite annan funktionalitet som dessutom ligger utanför 

Sandvik så där blev det ju väldigt stor skillnad. Innebar väldigt många diskussioner som 

handlade om vem som "äger" olika attribut i systemet. Jag tror inte att vi hade så mycket 

direkt lärdom från projekt 1 till projekt två för de var såpass skilda.  

   

Jag kan också tillägga att det både finns fördelar och nackdelar förstås med molnet. En 

nackdel kan vara att man kan bli "inlåst". Sitter man och flyttar över mycket av sin IT-struktur 

flyttar man ju även över kunskap till någon annan och någon annan sköter strategin för vad 

som kommer att vara användbart i framtiden. Du sitter ganska mycket i händerna på någon.  

  

Den största fördelen tycker jag är att man kan planera sina kostnader, man vet exakt vad det 

kostar. Har du en användare kanske det kostar 10 kr/användare eller 300 kr/användare, har du 

två så kostar det dubbelt eller har du tre så kostar det tre gånger så mycket. Kanske planar ut 

litegrann, men sen ligger du på en fast kostnad som du vet direkt månad från månad. Jämför 

man med en traditionell applikationsinvestering så börjar man med en jättelik investering för 

ett projekt som kanske kommer att ha 3000 användare inom 1-2 år, där kostnaden sedan 

kommer att minska ju längre projektet fortskrider och kostnaden för varje ny användare blir 

mindre. Sen efter 3 år kommer nya operativsystem och ny hårdvara som man måste 

implementera och då går kostnaden upp igen. Så jag menar att kostnaden för molnet är rak i 

princip medan om du kör i en traditionell infrastruktur så går kostnaden upp och ner hela 

tiden. Så i princip blir det nog ganska lika kostnader fast med den skillnaden att när man kör i 

molnet vet man exakt kostnad och kan planera därefter.  

  

Detta medför att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet och det är inte i infrastrukturen 

vi gör våra pengar. Men man väljer ju vad man lägger ut. Till exempel kanske man inte lägger 

ut sin forskning i molnet.  
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Mail till respondenter som kan ta del av enkätundersökningen. 

 

For an English version of this e-mail, please scroll down. 

 

Hej. 

 

Vi heter Johan Mattsson och Stefan Nyman och läser sista året på det systemvetenskapliga 

programmet vid Linköpings Universitet. I samband med utbildningen genomför vi en C-

uppsats kopplat till ämnet Cloud Computing (molnbaserade tjänster). 

 

Vi håller på att undersöka hur användare upplever molnbaserade tjänster och denna 

enkätundersökning går ut till personer som inom arbetet använder eller tidigare har använt 

Projektplatsen (Projectplace) för att bedriva projekt. Undersökningen är anonym, består av 32 

frågor och bör inte ta mer än några minuter att besvara.  

 

Syftet med undersökningen är att utreda hur ni användare uppfattar molnbaserade tjänster, i 

detta fall Projektplatsen. 

 

Det finns säkert många som inte har tänkt på att projektplatsen är en molnbaserad tjänst eller 

inte vet vad molnbaserade tjänster innebär. Därför kan ni nedan ta del av en kort 

sammanfattande beskrivning av tekniken. 

 

Cloud Computing är i grunden en teknik som syftar till att låta användarna använda program 

och komma åt data, som körs och lagras hos en leverantör via en internetanslutning. Tekniken 

som sådan baseras på att leverantören står för ett datacenter med många servrar som delas av 

många användare. Det man som kund behöver är bara klienter som används för att komma åt 

tjänsten exempelvis via en webbläsare. 

 

För att svara på formuläret får du en kod som skall fyllas i i formuläret. Denna kod är inte 

avsedd att identifiera dig utan enbart för att vi skall kunna se att de som svarat är de vi avsett 

att enkäten skall gå ut till. (För att säkerställa att koden skrivs in på rätt sätt föreslår vi att du 

kopierar och klistrar in.) 

 

Din kod: shdkWW 

 

Svenskt formulär: 

http://spreadsheets0.google.com/viewform?hl=sv&formkey=dC1mZUNTLXVyczdhWnZPV

1NsaUs2WGc6MQ 

 

English version 

 

Hi. 

 

We are Johan Mattson and Stefan Nyman and we're studying Information Systems Analysis at 

Linköping University. As we are now writing our bachelors thesis we would like you to 

partake in a survey regarding the cloud based system "Projectplace". 

 



 
 

This survey is aimed towards people that are currently using, or has previously used, 

"Projectplace" in their line of work. The survey, which is anonymous, consists of 32 questions 

and will only take a few minutes to complete.  

 

As cloud computing is a relatively new phenomenon many people probably don't know what 

it is. For those of you that would like a bit more information on the subject a short explanation 

follows. 

 

Cloud computing is essentially a technology that enables the user of a system to execute 

programs and access data via an Internet connection and web browser. Normally the service 

provider owns one or many data centers that contain a large number of servers which are used 

by a large number of subscribers. 

 

To answer the survey you are given a code which needs to be entered into the form. This code 

is not intended to be used to identify you but is merely a means for us to ensure that only 

authorized persons partake in the survey. (To make sure that the code is entered correctly we 

recommend that you copy and paste it into the form.) 

 

Your code: shdkWW 

 

English form: 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHpRbm1jTWl4UUxIZHpNVVl3Ykota

VE6MQ 
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Bilaga 7 innehåller den svenska och engelska versionen av enkätundersökningen. 

 
Svensk version: 
 

 
 

Bild på den svenska versionen av enkätundersökningen 

 

Molnbaserade tjänster på Sandvik 
Enkätundersökningen består av fyra delar. Den första delen är till för att vi som undersökare 

skall få en bild av dig som användare av molnbaserade tjänster och din datorvana. Den andra 

delen handlar om Projektplatsen och ditt användande av detsamma. I den tredje delen handlar 

frågorna om skillnader mellan tidigare arbetssätt och Projektplatsen. I den slutliga delen av 

enkäten får du möjlighet att dela med dig av dina åsikter och synpunkter gällande 

molnbaserade tjänster. 

 

* Required 

 



 
 

Kontrollkod * Skriv in den kod du fick i e-postmeddelandet 

 

[TEXTFÄLT] 

 

Om dig 
Dessa frågor syftar till att ta reda på mer om dig som användare och dina eventuella 

förkunskaper om molnbaserade tjänster. 

 

1. Är du anställd på Sandvik eller extern konsult? *  

 Anställd på Sandvik 

 Konsult 

 

2. Hur bedömer du din egen datorvana? * 

 Låg 

 Medel 

 Hög 

 

3. Visste du, innan du läste mailet, att Projektplatsen är en molnbaserad tjänst? * 

 Ja 

 Nej 

 

4. Har du tidigare erfarenhet av molnbaserade tjänster? * 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

5. Vilken inställning har du till molnbaserade tjänster? * 

 Positiv 

 Negativ 

 Ingen åsikt 

 

6. Har du bedrivit projekt på Sandvik innan användandet av Projektplatsen? * 

 Ja 

 Nej 

 

Om Projektplatsen 
Följande frågor handlar om din upplevelse av Projektplatsen 

 

7. Upplevde du att det var enkelt att börja arbeta med projektplatsen? * 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt 

 

8. Tycker du att Projektplatsen är en bra projekthanteringstjänst? * 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt 

 



 
 

9. Upplever du att kommunikationen mellan projektmedlemmarna fungerar på ett bra sätt? * 

 Ja 

 Nej 

 Ingen åsikt 

 

10. Har du arbetat med Projektplatsen från en dator som inte tillhör Sandvik? * 

 Ja 

 Nej 

 

11. Om ja, hur stor del av ditt jobb med Projectplace utförs på sådan utrustning?  

 0 - 25% 

 26 - 50% 

 51 - 75% 

 76 - 100% 

 Ingen uppfattning 

 

12. Har du arbetat hemifrån med Projektplatsen? * 

 Ja 

 Nej 

 

13. Om ja, hur ofta sker detta? 

 Mindre än en gång i veckan 

 Flera gånger i veckan 

 Varje dag 

 Ingen uppfattning 

 

14. Upplever du bättre struktur på arbetet genom användandet av Projektplatsen? * 

 Ja 

 Nej 

 Ingen skillnad 

 Vet ej 

 

15. Hur upplever du svarstiderna i Projektplatsen * 

Svarstid är den tid det tar för systemet att utföra ett kommando som användaren ger. 

 Snabba 

 Medel 

 Långsamma 

 Ingen åsikt 

 

16. Visste du att det finns en Community kopplad till Projektplatsen? * 

 Ja 

 Nej 

 

17. Har du varit aktiv i denna Community? * 

 Ja 

 Nej 

 

18. Påverkas din känsla av säkerhet av att systemet inte är driftat på Sandvik utan hos en 

extern leverantör? * 

 Ja 



 
 

 Nej 

 Inte reflekterat över 

 

19. Har du varit med om att data försvunnit från Projektplatsen? *  

Med data menas dokument och andra filer 

 Ja 

 Nej 

 

20. Om ja, fick du tillbaka datan? 

 Ja 

 Nej 

 Blankt svar 

 

21. Har du upplevt att Projektplatsen inte varit tillgänglig att arbeta med under de tider du vill? 

* 

 Ja 

 Nej 

 

22. Har du märkt av när Projektplatsen uppdaterats? * 

 Ja 

 Nej 

 

23. Om ja, hur har dessa uppdateringar påverkat din arbetssituation? 

 Positivt 

 Ingen skillnad 

 Negativt 

 Ingen uppfattning 

 

24. Har du använt Projektplatsen genom din mobiltelefon? * 

 Ja 

 Nej 

 

Projektplatsen i jämförelse med det tidigare arbetssättet 
Följande frågor är endast avsedda för dig som har arbetat både med Projektplatsen och det 

tidigare arbetssättet. 

 

25. Var det lätt att gå över till Projektplatsen från det gamla sättet att arbeta? 

 Ja 

 Nej 

 

26. Om nej, finns det några särskilda anledningar till det?  

 

[TEXTFÄLT] 

 

27. Upplever du att projekt kommer igång snabbare med Projektplatsen i jämförelse med det 

tidigare arbetssättet? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 



 
 

28. Upplever du bättre svarstider med Projektplatsen i jämförelse med det tidigare arbetssättet? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

29. Hur upplevde du övergången från det tidigare systemet till Projektplatsen? 

Upplevde du exempelvis några problem eller fördelar? 

 

[TEXTFÄLT] 

 

 

30. Upplever du bättre kommunikation mellan projektmedlemmarna vid användandet av 

Projektplatsen i jämförelse med det tidigare systemet? 

 Ja 

 Nej 

 

Övrigt 

 
31. Ser du några för- eller nackdelar med molnbaserade tjänster? 

 

[TEXTFÄLT] 

 

32. Om du har några övriga tankar eller idéer om Projektplatsen, molnbaserade tjänster eller 

liknande fyll gärna i fältet nedan. 

 
[TEXTFÄLT] 

 

Engelsk version: 

 



 
 

 
Bild på den engelska versionen av enkätundersökningen 

 

 

Cloud Services at Sandvik 
This survey consists of four parts. The first part is for us to get information about you as a 

user of cloud services and your computer experience. The second part is about your opinions 

regarding Projectplace. The questions in the third part cover differences between Projectplace 

and the previous methods of working on projects. The last part gives you the possibility to 

share your views on cloud services and Projectplace. 

 

Code* 

Enter the code that was sent to you by e-mail 

 

[TEXTFÄLT] 

 

About you 
1. Do you work for Sandvik as an employee or as a consultant? * 

 Sandvik Employee 

 Consultant 

  

2. What kind of computer user do you see yourself as? * 

 Beginner 



 
 

 Normal 

 Advanced 

  

3. Did you, before this survey, know that Projectplace is a cloud service? * 

 Yes 

 No 

  

4. Do you have any previous experience with cloud services? * 

 Yes 

 No 

 Don't know 

  

5. What is your attitude towards cloud services? * 

 Positive 

 Negative 

 Indifferent 

  

6. Have you been involved in Sandvik projects before the usage of Projectplace? * 

 Yes 

 No 

 

Regarding Projectplace 
7. Was it easy to get started with Projectplace? * 

  Yes 

  No 

  No opinion 

 

8. Do you think that Projectplace is a good project management service/system? * 

  Yes 

  No 

  No opinion 

 

9. Do you feel that the communication system in Projectplace is satisfactory? * 

  Yes 

  No 

  No opinion 

 

10. Have you worked with Projectplace on a computer that doesn't belong to Sandvik? * 

  Yes 

  No 

 

11. If so, how much of the total time do you use a non Sandvik computer when working with 

Projectplace? 

  0 - 25% 

  26 - 50% 

  51 - 75% 

  76 - 100% 

  Not applicable 

 



 
 

12. Have you worked from home with Projectplace? * 

  Yes 

  No 

 

13. If so, how often do you work with Projectplace from home? 

  Less than once a week 

  Several times a week 

  Every day 

  Not applicable 

 

14. Do you feel that your work is more structured by using Projectplace? * 

  Yes 

  No 

  No difference 

  Don't know 

 

15. How are the response times in Projectplace? * 

Response time is the amount of time that passes from when the user gives the system a 

command until the time it's ready to accept a new one. 

  Quick 

  Average 

  Slow 

  No opinion 

 

16. Did you know that Projectplace has a community forum? * 

  Yes 

  No 

 

17. Have you been active in this community forum? * 

  Yes 

  No 

 

18. Do you feel that Projectplace is unsecure due to the fact that it is outsourced? * 

  Yes 

  No 

  Don't know 

 

19. Have you experienced data loss while working with Projectplace? * 

By data we mean documents or other files. 

  Yes 

  No 

 

20. If so, were you able to get the data back? 

  Yes 

  No 

  Not applicable 

 

21. Have you experienced that Projectplace hasn't been available for use when you wanted 

it? * 



 
 

  Yes 

  No 

 

22. Have you noticed when Projectplace has been updated? * 

  Yes 

  No 

 

23. If so, how have these updates effected your work situation? 

  Positive 

  No difference 

  Negative 

  Not applicable 

 

24. Have you accessed Projectplace with your mobile phone? * 

  Yes 

  No 

 

Projectplace compared to previous work methods 
These questions are intended for those that have worked with both Projectplace and the 

previous project method. 

 

25. Was it easy to migrate from the previous ways of working to Projectplace? 

  Yes 

  No 

 

26. If no, are there any particular reasons why it was difficult to migrate? 

 

[TEXTFÄLT] 

 

27. In comparison to previous work methods, do you feel that projects take less time to start 

up? 

  Yes 

  No 

  No difference 

 

28. Do you experience better response times when working with Projectplace than with 

previous work methods? 

  Yes 

  No 

  Don't know 

 

29. How was the transition from previous work methods to Projectplace? 

 

[TEXTFÄLT] 

 

30. In comparison with previous work methods, do you feel that communication between 

project members is better? 

  Yes 

  No 



 
 

 

Finally 
31. Do you see any particular pros or cons regarding cloud services? 

 

[TEXTFÄLT] 

 

32. If you have any thoughts or ideas regarding Projectplace or cloud services, please feel free 

to write those down in the field below. 

 

[TEXTFÄLT] 
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Bilagan innehåller de program som skrevs för att kunna generera de kontrollkoder och e-

postmeddelanden som behövdes för att kunna genomföra enkätundersökningen.  

 

RandomStringCreator.java 
 

Detta program är till för att skapa de unika slumpade koder som respondenterna av 

enkätundersökningen skulle använda för att vi skulle kunna se att de svar som kommit in var 

från personer som var avsedda att besvara enkäten.  

 

Programmet genererar textsträngar om fem bokstäver i gement eller versalt utförande. Dessa 

kontrolleras mot de strängar som tidigare skapats för att se till att alla strängar är unika. 

Därefter parar programmet ihop textsträngen med en e-postadress för att sedan skriva ut 

resultatet på fil.  

 
import java.util.*; 

import java.io.*; 

 

public class RandomStringCreator { 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 

        try { 

            char ch = 0; 

            HashSet<String> hs = new HashSet<String>(); 

            int strings = 62; 

            int versal; 

            Random r = new Random(); 

            String randString = ""; 

 

            for (int d = 0; d < strings; ++d) { 

                while (true) { 

                    randString = ""; 

                    for (int e = 0; e < 6; ++e) { 

                        /* Tar reda på om det skall  

                           vara en gemen eller versal */  

                        versal = r.nextInt(2); 

                        int tmp; 

                        switch (versal) { 

              /* Om gemen */ 

                        case 0: 

                            tmp = r.nextInt(122); 

                            /* se till att värdet på tmp är mellan 

                               ascii-representationerna a och z */ 

                            while (tmp < 97 || tmp > 122) 

                                tmp = r.nextInt(122); 

                            ch = (char) ((char) tmp); 

                            break; 

                        /* Om versal */ 

                        case 1: 

                            tmp = r.nextInt(90); 

                            /* Se till att värdet på tmp är mellan 

                               ascii-representationerna A och Z */ 

                            while (tmp < 65 || tmp > 90) 

                                tmp = r.nextInt(90); 

                            ch = (char) ((char) tmp); 

                            break; 

                        } 



 
 

                        randString += ch; 

                    } 

                    /* Om strängen är unik läggs den in i setet */ 

                    if (!hs.contains(randString)) {  

                        hs.add(randString); 

                        break; 

                    } 

                } 

            } 

            Iterator<String> it = hs.iterator(); 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new      

                FileReader("emails.txt")); 

            BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new  

                FileWriter("list.txt")); 

            String tmp; 

            while (it.hasNext()) { 

                /* Matcha ihop en e-mail med ett unikt värde */ 

                tmp = reader.readLine().toLowerCase(); 

                asdf = tmp + " " + it.next(); 

                System.out.println(asdf); 

                asdf += "\n"; 

                writer.write(asdf); 

            } 

            /* Se till att allt skrivs ut till filen */ 

            writer.flush(); 

            writer.close(); 

            System.out.println("Done"); 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

} 

 
 

EmailWriter.java 

 

Detta program är till för att skapa alla e-postmeddelanden till enkätundersökningarna. För 

att göra detta läser programmet in det svenska och det engelska e-postmeddelandet för att 

sedan för varje person skriva i länken till den svenska och engelska enkäten och även lägga in 

koden för den aktuella personen. När alla steg genomförts skrivs resultatet ut på fil. 
 
import java.util.*; 

import java.io.*; 

 

public class EmailWriter { 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 

        try { 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new   

                FileReader("swedish.txt")); 

            BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new                                               

               FileWriter("utskick.txt")); 

            String swedish = ""; 

            String english = "\nEnglish version\n\n"; 

            String swedishForm = ""; 

            String englishForm = ""; 

            String aft = "\n-----------------------------------\n"; 

            String tmp; 

            String to; 

            String code; 

            String output; 



 
 

            StringTokenizer st; 

 

            /* Läser in texten i meddelandet */ 

            while ((tmp = reader.readLine()) != null) 

                swedish += tmp + "\r"; 

 

            reader = new BufferedReader(new                                                                                    

                FileReader("english.txt")); 

            while ((tmp = reader.readLine()) != null) 

                english += tmp + "\r"; 

 

            reader = new BufferedReader(new                    

      FileReader("links.txt")); 

            swedishForm = "Svenskt formulär: " + reader.readLine(); 

            englishForm = "English form: " + reader.readLine(); 

 

            reader.close(); 

            reader = new BufferedReader(new FileReader("list.txt")); 

 

            /* Läser in email och unik kod */ 

            while ((tmp = reader.readLine()) != null) { 

                st = new StringTokenizer(tmp); 

                to = "\nTill: " + st.nextToken() + "\n\n"; 

                code = st.nextToken() + "\n\n"; 

                /* Komponerar meddelandet */ 

                output = "\n" + to + swedish + "\n\nDin kod: " +                                   

                    code + swedishForm + "\n\n" + english + "\nYour                  

                    code: " + code + englishForm + aft; 

                writer.write(output); 

            } 

            reader.close(); 

            /* Ser till att allt skrivs ut */ 

            writer.flush(); 

            writer.close(); 

            System.out.println("Done"); 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println(e); 

        } 

    } 

} 
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Resultat av enkätundersökningen 
 

 

1. Är du anställd på Sandvik eller extern konsult? / Do you work for Sandvik as an employee 

or as a consultant? 

 Anställd på Sandvik / Sandvik Employee (14/14) 

 Konsult / Consultant (0/14) 

 

2. Hur bedömer du din egen datorvana? / What kind of computer user do you see yourself as?  

 Låg / Beginner (0/14) 

 Medel / Normal (0/14) 

 Hög / Advanced (14/14) 

 

3. Visste du, innan du läste mailet, att Projektplatsen är en molnbaserad tjänst? / Did you, 

before this survey, know that Projectplace is a cloud service? 

 Ja / Yes (12/14) 

 Nej / No (2/14) 

 

4. Har du tidigare erfarenhet av molnbaserade tjänster? / Do you have any previous 

experience with cloud services 

 Ja / Yes (10/14) 

 Nej / No (3/14) 

 Vet ej / Don't know (1/14) 

 

5. Vilken inställning har du till molnbaserade tjänster? / What is your attitude towards cloud 

services?  

 Positiv / Positive (11/14) 

 Negativ / Negative (1/14) 

 Ingen åsikt / Indifferent (2/14) 

 

6. Har du bedrivit projekt på Sandvik innan användandet av Projektplatsen? / Have you been 

involved in Sandvik projects before the usage of Projectplace? * 

 Ja / Yes (14/14) 

 Nej / No (0/14) 

  

7. Upplevde du att det var enkelt att börja arbeta med projektplatsen? / Was it easy to get 

started with Projectplace 

 Ja / Yes (10/14) 

 Nej / No (3/14) 

 Ingen åsikt / No opinion (1/14) 

 

8. Tycker du att Projektplatsen är en bra projekthanteringstjänst? / Do you think that 

Projectplace is a good project management service/system?  

 Ja / Yes (10/14) 

 Nej / No (1/14) 

 Ingen åsikt / No opinion (3/14) 



 
 

 

9. Upplever du att kommunikationen mellan projektmedlemmarna fungerar på ett bra sätt? / 

Do you feel that the communication system in Projectplace is satisfactory?  

 Ja / Yes (9/14) 

 Nej / No (2/14)  

 Ingen åsikt / No opinion (3/14) 

 

10. Har du arbetat med Projektplatsen från en dator som inte tillhör Sandvik? / Have you 

worked with Projectplace on a computer that doesn't belong to Sandvik 

 Ja / Yes (4/14) 

 Nej / No (10/14) 

 

11. Om ja, hur stor del av ditt jobb med Projectplace utförs på sådan utrustning? / If so, how 

much of the total time do you use a non Sandvik computer when working with Projectplace? 

 0 - 25% (4/14) 

 26 - 50% (0/14) 

 51 - 75% (0/14) 

 76 - 100% (0/14) 

 Ingen uppfattning / Not applicable (5/14) 

 

5 st observarade (icke obligatorisk fråga) 

 

12. Har du arbetat hemifrån med Projektplatsen? / Have you worked from home with 

Projectplace?  

 Ja / Yes (11/14) 

 Nej / No (3/14) 

 

13. Om ja, hur ofta sker detta? / If so, how often do you work with Projectplace from home? 

 Mindre än en gång i veckan / Less than once a week (9/14) 

 Flera gånger i veckan / Several times a week (2/14) 

 Varje dag / Every day (0/14) 

 Ingen uppfattning /  Not applicable (2/14) 

 

1 st observarad (icke obligatorisk fråga) 

 

14. Upplever du bättre struktur på arbetet genom användandet av Projektplatsen? / Do you 

feel that your work is more structured by using Projectplace? 

 Ja / Yes (7/14) 

 Nej / No (1/14) 

 Ingen skillnad / No difference (4/14) 

 Vet ej / Don't know (2/14) 

 

15. Hur upplever du svarstiderna i Projektplatsen / How are the response times in 

Projectplace? * 

Svarstid är den tid det tar för systemet att utföra ett kommando som användaren ger. / 

Response time is the amount of time that passes from when the user gives the system a 

command until the time it's ready to accept a new one. 

 Snabba / Quick (2/14) 

 Medel / Average (11/14) 

 Långsamma / Slow (0/14) 



 
 

 Ingen åsikt / No opinion (1/14) 

 

16. Visste du att det finns en Community kopplad till Projektplatsen? / Did you know that 

Projectplace has a community forum?  

 Ja / Yes (6/14) 

 Nej / No (8/14) 

 

17. Har du varit aktiv i denna Community? / Have you been active in this community forum?  

 Ja / Yes (1/14) 

 Nej / No (13/14) 

 

18. Påverkas din känsla av säkerhet av att systemet inte är driftat på Sandvik utan hos en 

extern leverantör? / Do you feel that Projectplace is unsecure due to the fact that it is 

outsourced?  

 Ja / Yes (4/14) 

 Nej / No (7/14) 

 Inte reflekterat över / Don't know (3/14) 

 

19. Har du varit med om att data försvunnit från Projektplatsen? / Have you experienced data 

loss while working with Projectplace? 

Med data menas dokument och andra filer / By data we mean documents or other files. 

 Ja / Yes (1/14) 

 Nej / No (13/14) 

 

20. Om ja, fick du tillbaka datan? / If so, were you able to get the data back? 

 Ja / Yes (1/14) 

 Nej / No (0/14) 

 Blankt svar / Not applicable (11/14) 

 

2 st observarade (icke obligatorisk fråga) 

 

21. Har du upplevt att Projektplatsen inte varit tillgänglig att arbeta med under de tider du vill? 

/ Have you experienced that Projectplace hasn't been available for use when you wanted it?  

 Ja / Yes (3/14) 

 Nej / No (11/14) 

 

22. Har du märkt av när Projektplatsen uppdaterats? / Have you noticed when Projectplace 

has been updated?  

 Ja / Yes (6/14) 

 Nej / No (8/14) 

 

23. Om ja, hur har dessa uppdateringar påverkat din arbetssituation? / If so, how have these 

updates effected your work situation? 

 Positivt / Positive (3/14) 

 Ingen skillnad / No difference (4/14) 

 Negativt / Negative (1/14) 

 Ingen uppfattning / Not applicable (4/14) 

 

2 st observarade (icke obligatorisk fråga) 



 
 

24. Har du använt Projektplatsen genom din mobiltelefon? / Have you accessed Projectplace 

with your mobile phone?  

 Ja / Yes (1/14) 

 Nej / No (13/14) 

 

 

25. Var det lätt att gå över till Projektplatsen från det gamla sättet att arbeta? / Was it easy to 

migrate from the previous ways of working to Projectplace? 

 Ja / Yes (11/14) 

 Nej / No (1/14) 

 

2 st obesvarade (icke obligatorisk fråga) 

 

26. Om nej, finns det några särskilda anledningar till det? / If no, are there any particular 

reasons why it was difficult to migrate? 

 

[TEXTFÄLT] 

 

Ingen valde att besvara denna fråga. 

 

27. Upplever du att projekt kommer igång snabbare med Projektplatsen i jämförelse med det 

tidigare arbetssättet? / In comparison to previous work methods, do you feel that projects take 

less time to start up? 

 Ja / Yes (2/14) 

 Nej / No (5/14) 

 Vet ej / No difference (6/14) 

 

1 st obesvarad (icke obligatorisk fråga) 

 

 

28. Upplever du bättre svarstider med Projektplatsen i jämförelse med det tidigare 

arbetssättet? / Do you experience better response times when working with Projectplace than 

with previous work methods? 

 

 Ja / Yes (2/14) 

 Nej / No (7/14) 

 Vet ej / Don't know (5/14) 

 

29. Hur upplevde du övergången från det tidigare systemet till Projektplatsen? / How was the 

transition from previous work methods to Projectplace? 

Upplevde du exempelvis några problem eller fördelar? 

 

 ”Fördelen med att använda projektplatsen är att alla kan komma åt information, SMC 

intern eller extern. 

Nackdelen är den att i vissa delar av världen är svarstiderna otroligt långsamma.” 

 

 ”Att ha all info på ett ställe var nog största fördelen med projektplatsen.” 

 

 ”Den största fördelen är att det är lättare att kommunicera med projektmedlemmar 

globalt, samt att externa (icke Sandvik) resurser lättare kan få tillgång till material.” 



 
 

 

 ”Jag upplevde den positiv. Projektplatsen är ett relativt enkelt system men uppfyller 

de mesta krav ett projekthanteringsystem behöver kunna. I och med att det är enkelt så 

blir också användarna produktiva väldigt snabbt. Instegströskeln är ganska låg.” 

 

 ”Snabbt o enkelt - öppet för alla oavsett dator och organisation.” 

 

 ”Bätter eftersom Projektplatsen ger bättre möjligheter att kommunicera mellan 

projektmedlemmar.” 

 

 ”Easy and simple” 

 

7 st obesvarade (icke obligatorisk fråga) 

 

30. Upplever du bättre kommunikation mellan projektmedlemmarna vid användandet av 

Projektplatsen i jämförelse med det tidigare systemet? / In comparison with previous work 

methods, do you feel that communication between project members is better? 

 Ja / Yes (9/14) 

 Nej / No (5/14) 

 
31. Ser du några för- eller nackdelar med molnbaserade tjänster? / Do you see any particular 

pros or cons regarding cloud services?  

 

 ”Mest fördelar, men inte några som jag kan peka direkt på” 

 

 ”Fördelar: 

Att snabbt skala upp eller ner i kapacitet är en fördel 

Storskalighetsfördelar 

 

Nackdelar: 

Informationssäkerhet kan vara en nackdel och då specifikt för företagsintern 

information som kan vara känslig. 

Integration med gamla system kan vara besvärligt om än hanterbart. 

Stor inlåsning till lösningen som kräver en plan för att backa ifrån” 

 

 ”Fördelar: Antagligen högre uptime för själva applikationen. Lägre driftkostnad. Låg 

utvecklingskostnad. Antagligen högre sammanlagd tillgänglighet om man använder 

den globalt snarare än lokalt. 

 

Nackdelar: Risk för nertid eftersom saker inte ligger lokalt. Skulle någon gräva av fel 

ledning så kan man vara rökt, oavsett hur hög uptime servrarna har som kör 

applikationen.” 

 

 Långvarig datalagring ställer höga krav på leverantörens stabilitet. Projektplatsen är 

lämplig såtillvida att projekt skall vara kortlivade. Vi gör oss dock beroende såväl av 

deras tekniska tillgänglighet som av alla internetleverantörer mellan oss och dem.  

 

Konfidentialitet är en huvudvärk. Vi öppnar ytterligare attackytor genom PP och 

övriga SaaS-lösningar. Teknik och krypteringsprotokoll ger oss bara ytligt skydd: de 

hårda kalla fakta är att det finns ännu fler personer som kan mutas, och ännu mer 



 
 

infrastruktur som kan kapas (t.ex. genom att missbruka 'lawful intercepts' - se senaste 

blackhat-konferensen). 

 

 ”Fördelar 

Snabbt att komma i gång 

Förutsägbara kostnader 

Inte slösa egna resurser på att underhålla system som inte tillhör vår kärnverksamhet 

Ständigt uppdaterad på ny funktionalitet genom communityn utan 

infrastrukturpåverkan 

 

Nackdelar 

Säkerhet kan vara en begränsande faktor, Audits behövs göra för att säkerställa att 

molnleverantörer är stabilt både vad gäller infrastruktur och rutiner likväl som 

finansiell grund så att man inte en dag står utan partner” 

 

 ”Risk med informationsklassad information...” 

 

 ”Fördelar. 

- snabbare att komma igång än om systemet ska installeras internt 

- enkelt att prova nya system/koncept 

- lättare att skala upp eller ner (dvs öka eller minska användandet) och samtidigt 

bara betala för vad du använder. Du sitter inet fast i en fast kostnad på samma 

sätt som om du köper ett system och installerar det internt.” 

 

 ”Pro:  

- Accesible from any computer in this world (with Internewt connection) 

- No USB stick to carry my data 

 

Con: 

- Not happened to me yet, but security breaches might occur, data loss, stolen 

account information, etc. 

- None nows what happens to your data nad how it is used (e.g. GMail for 

advertisment, etc.)” 

 

 

 ”pro : communication within a team (documents sharing, online meetings) 

cons : I'm still wondering” 

 

 ”Pros: Time to Market, easy to use, reachable from anywhere 

Cons: Data lock-in, difficult to se cost impact (licensing)” 

 

 Pros: Easy to access, nice to have all project information in one place 

Cons: I'm concerned about security/control of our data by using an external resource. 

 

 a con is for me that the company who own the information does not have 100% 

avalability to control the information. 

 

2 st obesvarade (icke obligatorisk fråga) 

 



 
 

32. Om du har några övriga tankar eller idéer om Projektplatsen, molnbaserade tjänster eller 

liknande fyll gärna i fältet nedan. / If you have any thoughts or ideas regarding Projectplace or 

cloud services, please feel free to write those down in the field below. 

 
 ”Integrerad (federerad) autenticering mot internt Sandvik-directory är ett ökande 

behov.  Sandvik-anställda och -konsulter skall inte behöva ytterligare identiteter och 

lösenord (PP är bara en av de externa SaaS-tjänsterna vi arbetar med och kommer att 

arbeta med). Vi behöver därtill kunna få in stark autenticering på dem som har mest 

tillgång till konfidentiell information: det låter sig inte göras utan stora kostnader och 

användarolägenheter med en extern leverantör.” 

 

 “Är i grunden positiv till molnbaserade tjänster” 

 

 “Molnbaserade tjänster är framtiden och användandet kommer att öka.  

- se kommentarer på föregående fråga 

- det finns frågeställningar kring säkerhet, men dessa tror jag succesivt komer att 

lösas. 

- tror inte att allt blir molntjänster, men de kommer att öka betydande.  

- generellt tror jag på en ökning i alla områden 

ökning av molnbaserad infrastruktur t. ex lagring (Amazon's tjänst bra exempel) I 

ställer för att köpa/installera en egen server så kan köpa kapacitet och enkelt skala 

upp eller ner (snabbt och utan stora investeringar.)   

- tjänster, mjukvaror 

- utvecklingsplattformar, dvs att man kan hyra in sig på en utvecklingsiljö.” 

 

 ”More services should go there - even if I have security issues once in a while, but the 

more services are available, the faster a standard for security will be established” 

 

 ”I don't like the structure of the documents in PP, based on folders like windows 

explorer (too long to reach a document and not very comfortable). PP could improve 

its interface (maybe using maps (like MindManager) and links” 

 

 ”Regarding ProjectPlace specifically: It's clunky and clumsy to navigate through, the 

search function doesn't work well, online meetings frequently crash” 

 

 ”In my opinion the way in whic the documents are ordered is notthe best and easiest 

to maintain.” 

 

7 st obesvarade (icke obligatorisk fråga) 
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