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Sammanfattning 

 

Utvecklingen inom IT har traditionellt varit snabb, så har det även varit när fenomenet 

molnbaserade tjänster växt fram. De molnbaserade IT-tjänsterna har under kort tid gått från 

att det har spekulerats om deras användning till att nu vara på allas läppar och något som 

börjar införas i många verksamheter. Tjänsteleverantörer vill vara snabba in på marknaden 

och sälja molnbaserade lösningar samtidigt som verksamheter är intresserade av att få ta del 

av dessa lösningar. En skillnad med de molnbaserade IT-tjänsterna är att de baserar sig på en 

helt ny distributionsmodell för IT. Skillnaden ligger i att det är tjänsteleverantören som 

ansvarar för hela IT-systemets livscykel och kunden endast betalar baserat på verkligt 

nyttjande av tjänsten. Samtidigt kan kapaciteten skalas baserat efter kundens aktuella behov.  

I samband med de nya förutsättningarna så har vi i denna uppsats haft fokus på att utreda om 

det krävs några nya angreppssätt vid införande av molnbaserade IT-tjänster. Studien har sin 

grund i de särskiljande drag de molnbaserade IT-tjänsterna har i kontrast till de traditionella 

IT-tjänsterna. För att uppnå studiens syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metodik 

som har sin fokus på ett mer tolkande perspektiv. Insamling av datamaterial till den empiriska 

delen av uppsatsen har vi gjort via intervjuer av personer med erfarenhet från både de 

traditionella och molnbaserade IT-tjänsterna.  

I denna uppsats finner vi nya utmaningar som inte tidigare varit aktuella i samma utsträckning 

vid införande av de mer traditionella IT-tjänsterna. Vi finner bland annat att det blir mindre 

möjligt att utföra anpassningar i de molnbaserade IT-tjänsterna, samt nya risker i samband 

med att garantera säkerheten för informationshantering. Till detta finner vi en rådande 

situation med många nyetablerade leverantörer på marknaden som alla har olika lösningar för 

hantering av säkerhet, servicenivåer och gränssnitt för utbyte av information mellan 

applikationer.  Till de kartlagda utmaningarna presenterar vi en rad nya angreppssätt som vi 

anser är viktiga för att hantera den förändrade bilden, samt för att ge ett adapterat fokus vid ett 

införande av molnbaserade IT-tjänster. Vi kommer fram till att förstudien blir mer viktig vid 

ett införande och har stor betydelse för valet av molnbaserad IT-tjänst. Förstudien behöver 

fokusera på att värdera leverantörernas tjänsteutbud, trovärdighet samt den molnbaserade IT-

tjänsten som sådan. För att kunna garntera säker informationshantering blir det viktigt att 

klassificera verksamhetsinformation och att modellera kommunikationsvägarna för den 

verksamhetsinformation som hanteras av olika applikationerna.  



 

 

Förord 

Igenom denna C-uppsats så avslutar vi våra tre års studier på det Systemvetenskapliga 

programmet, Linköpings universitet. Vi har i och med denna uppsats fått möjlighet att 

fördjupa oss inom ämnet införande av molnbaserade IT-tjänster som vi tyckte var både 

högaktuellt och intressant.  

Vi vill tacka B-Å. Claesson, G. Widerström S. Carlsén och T. Mannila på Logica, J. 

Hermansson på Konsultbolag1, M. Claesson på IBM för att vi fått intervjua Er. Det är ert 

bidrag i form av intressant information som möjliggjort denna uppsats. 

Vidare vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Linda Askenäs som via diskussioner 

med oss har visat stort engagemang för vår uppsats och gett oss möjlighet att få ytterligare 

perspektiv genom vår process att framställa denna uppsats. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenterar vi studiens bakgrund, problemformulering, syfte, och 

frågeställning. Här vill vi tydliggöra och introducera läsaren till vad som kan vara 

särskiljande vid införandeprocessen av molnbaserade i jämförelse med traditionella IT-

tjänster, vilket denna studie kommer att behandla. Vidare redogör vi för vilken målgrupp 

studien riktar sig mot för att därigenom tydliggöra till vilka vi tror att studien kan bidra med 

nytta för, samt vilka förkunskaper som läsaren bör ha för att på bästa sätt kunna tillgodogöra 

sig innehållet. 

1.1 Bakgrund 

Informationssystemen började växa fram på marknaden under 1960-talet och hade då syftet 

att effektivisera organisationernas administrativa verksamheter (Nilsson, 2009). Detta har 

utvecklats till att vi idag befinner oss i en situation där stor andel av organisationerna 

använder sig av informationssystem för att stödja och effektivisera sina verksamhetsprocesser. 

Den utbredda användningen av informationssystem innebär att dagens organisationer gör 

stora investeringar i att införa dem som stöd för sina verksamheter (Almedia, 2010). Vi har en 

rådande situation på marknaden där en stor andel av de medelstora till stora organisationerna 

befinner sig i en ständigt fortlöpande process bestående av investering i och anskaffning av 

effektivare informationssystem (Jukic & Jukic, 2010).  

Den tekniska utvecklingen går snabbt när det gäller både hård- och mjukvara, på senare tid 

har fenomenet datormoln eller cloudcomputing dykt upp på marknaden (Marston, 2011). 

Under de senaste åren har datormoln gått från att spekuleras kring om det kan vara ett lovande 

affärskoncept, till att bli ett av de snabbast växande segmenten på IT-marknaden (Subashini & 

Kavitha 2011).  Många av de stora systemleverantörerna satsar nu på att kunna erbjuda olika 

systemlösningar via molnbaserad teknologi. Några av dessa leverantörer är IBM Blue Cloud, 

Amazon EC2, Google App Engine, SalesForce.com, Microsoft Azure, 3Tera (Rimal, Jukan, 

Katsaros, Goeleven, 2011). Datormolnen medför att systemleverantörerna kan erbjuda 

verksamhetsstödjande informationssystem genom en helt ny sorts distributionsmodell jämfört 

med tidigare. Konkret innebär detta att kunden ges obegränsad åtkomst till systemet i molnet 

via internet eller nätverk och betalar endast baserat på dess verkliga användande. Denna 

distributionsmodell medför även att synen på informationssystemet förflyttas från ett 
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produktsynsätt mer till ett tjänstesynsätt, där leverantören även står för drift och löpande 

uppdateringar (Rittinghouse & Ransome, 2010).  Shipley (2010) beskriver att den nya 

betalningsmodellen medför att vissa organisationer använder molntjänster som systemstöd 

utan att IT-avdelningen ens är medvetna om det och att data lämnar företagets nätverk. Han 

ger exemplet där IT-avdelningen inte visste att de anställda använde Amazons Elastic 

ComputeCloud tjänster tills dess att fakturan skulle betalas. 

Överlag råder det en situation på marknaden där dagens organisationer anser sig ha alldeles 

för stora IT-budgetar och därmed ett stort behov av att reducera dessa kostnader (Stanoevska-

Slabeva & Wozniak, 2010). Samtidigt som organisationerna befinner sig i denna rådande 

ekonomiska situation talas det allt mer om fenomenet molbaserad informationsteknologi (IT)  

på marknaden. De molnbaserade IT-tjänsterna bygger på en ny distributionsmodell för IT och 

dess teknik kan kraftigt påverka hur utveckling, implementering, uppdatering och betalning 

ser ut för IT (Marston, 2011). Det finns de som är övertygande om att framtiden för 

informationssystemen ligger inom de molnbaserade IT-tjänsterna och att det kommer ge stora 

möjligheter till att både reducera kostnaden för användning och tiden för införandet av IT-

tjänster (Goscinski & Brock, 2010. och Marston, Li, Bandyopadhyay, Zang & Ghalsasi, 

2011).  

När det kommer just till ett införande av traditionella IT-system i verksamheter, finns det i 

dagsläget många accepterade metoder och framgångsfaktorer som används för att ge stöd 

(Nilsson, 1991; DeLone & McLean, 2003). Denna anskaffning av traditionella IT-system till 

en verksamhet är ett komplext förfarande, vilket påverkar hela organisationen. Det medför 

därför att det är extra viktigt att fokusera på strategier och processer i samband med val och 

införande av informationssystem (Nilsson, 2001). Trots att det både inom forskningen och 

näringslivet har identifierats flertalet samband mellan strategier, processer och system, är det 

fortfarande många projekt för anskaffning av IT-system som kan klassificeras som 

misslyckade på grund av låg användaracceptans, överskriden budget eller tidsram (Jukic & 

Jukic, 2010). 

När det kommer till införande av molnbaserade IT-tjänster finns det i dagsläget inte särskilt 

mycket vedertagen forskning kring de organisatoriska angreppsätten vid just införandet av 

molnbaserade IT-tjänster. Den tidigare forskningen har snarare ett mer tekniskt perspektiv och 

behandlar delar som funktionalitet och säkerhet. Likaså förkommer forskning kring de 

juridikiska frågorna i samband med informationshantering genom molnbaserade lösningar. 
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Det framkommer inom både forskning och näringsliv att det i dagsläget finns vissa potentiella 

hot som kan motverka de molnbaserade IT-tjänsternas framtida framgång på marknaden 

(Marston, 2011). Ett hot för de molnbaserade IT-tjänsterna kan vara den oro som har uppstått 

kring säkerhetsaspekterna vid informationshantering i molnet. Det handlar bland annat om en 

oro kring hur molnbaserade lösningar kan garantera datasäkerhet och dataskydd så att 

obehöriga inte kommer åt företagskritisk information (Subashini & Kavitha 2011). Det riktas 

även kritik mot att dagens systemintegratörer inte har ändrat på sina traditionella metoder för 

att möta de molnbaserade IT-tjänsterna som kommit upp på marknaden. Följden av detta 

skulle kunna leda till misslyckade införandeprojekt och ett mindre lyckat slutresultat för 

organisationerna (Marston, 2011). 

Vi frågar oss nu om de befintliga metoderna för införande av mer traditionella IT-system är 

tillräckliga och kan användas även då tekniken har utvecklas till att IT-systemen börjar ingå i 

molnbaserade tjänster, eller krävs det nya angreppssätt? 

1.2 Problemformulering 

Utvecklingen av molnbaserade IT-tjänster går snabbt och det kommer upp allt fler och mer 

komplexa alternativ på marknaden (Rimal, Jukan, Katsaros, Goeleven, 2011). Samtidigt ser 

verksamheterna en nytta med att införa molnbaserade IT-tjänster för att kunna reducera sina 

IT-kostnader (Stanoevska-Slabeva & Wozniak, 2010). En hotbild mot framgången av 

molnbaserade IT-tjänster är att många systemintegratörer inte har ändrat sina traditionella 

införandemetoder till att passa för införande av just molnbaserade IT-tjänster. Detta skulle 

kunna resultera i att projekt för införande av molnbaserade IT-tjänster inte levererar önskade 

resultat och att verksamheterna erhåller ett systemstöd som inte lever upp till deras kravbild 

(Marston, 2011). I samband med att molnbaserade IT-tjänster börjar införas i organisationer 

tillkommer en oro på marknaden om affärskritisk företagsinformation verkligen kan lagras i 

molnet på ett säkert sätt (Subashini & Kavitha 2011). Den tidigare forskningen är snarare 

fokuserad på att beskriva de molnbaserade IT-tjänsterna ur ett mer tekniskt perspektiv, än att 

fokusera på de organisatoriska angreppsätten vid ett införande. 

En skillnad mellan ett införande av traditionella kontra molnbaserade IT-tjänster är att tiden 

för själva införandet kan reduceras (Goscinski & Brock, 2010; Marston, Li, Bandyopadhyay, 

Zang & Ghalsasi, 2011). I detta sammanhang ställer vi oss frågande till om den reducerade 

införandetiden kan medföra att det blir viktigare att fokusera på andra aktiviteter vid ett 
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införande av molnbaserade IT-tjänster?  Därtill medför de molnbaserade lösningarna att 

leverantörerna använder sig av en helt ny distributionsmodell med en syn på 

verksamhetsstödet som en tjänst snarare än en produkt, där drift, kapacitet och kostnad 

baseras på hur mycket kunden nyttjar tjänsten (Rittinghouse & Ransome, 2010). Kan dessa 

skillnader medföra att de molnbaserade IT-tjänsterna även har en annan påverkan på 

organisationerna till skillnad från tidigare och att detta också måste tas hänsyn till vid ett 

systeminförande?  Vi frågar oss nu om detta medför att det behövs nya angreppssätt vid en 

införandeprocess av molnbaserade IT-tjänster kräver eller om dagens tillvägagångssätt för 

införande av traditionella IT-system ger ett fullgott stöd även för införande av molnbaserade 

IT-tjänster? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett leverantörsperspektiv utreda om molnbaserade IT-tjänster 

kräver nya angreppssätt vid ett införande i organisationer, detta sett i förhållande till ett 

införande av traditionella IT-system. Därigenom avser studien att bidra med förståelse för 

införandeprocessen i samband med molnbaserade IT-tjänster. 

1.3.1 Frågeställning 

Studien avser att utifrån angivet syfte besvara nedanstående frågeställning: 

 Vad är det som särskiljer en molnbaserad IT-tjänst från en traditionell IT-tjänst, sett 

utifrån dess påverkan på en organisation? 

 Vad är det som särskiljer ett införande av en molnbaserad IT-tjänst i jämförelse med 

införandet av en traditionell IT-tjänst?  

 Behövs det något nytt angreppsätt vid införandet av just molnbaserade IT-tjänster?  

1.4 Avgränsningar 

Vi avser att i denna studie utgå från ett leverantörsperspektiv för att utreda om det krävs nya 

angreppsätt vid ett införande av molnbaserade IT-tjänster. Detta på grund av att en leverantör 

har större erfarenhet i ämnet eftersom de har utfört fler införande projekt än en kund.  
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 I samband med förekomsten av tidigare etablerad forskning kommer vi inte att fokusera på de 

mer tekniska aspekterna vid redogörelse av de olika systemlösningarna eller vid 

införandeprocessen.  

1.5 Målgrupp 

Denna studie avser att förmedla kunskap till studenter inom informatikrelaterade ämnen samt 

till intressenter i näringslivet som har ett intresse för införande av molnbaserade IT-tjänster. 

Målgruppen har fördel av att ha en viss förförståelse inom informatiken för att till fullo kunna 

tillgodogöra sig begrepp och innehållet i studien.  
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2 Metod 

Vi kommer att beskriva och motivera för de metoder som vi använder oss av, samt beskriva 

vårt praktiska genomförande av studien. Detta medför att läsaren kan skapa sig en 

uppfattning om studiens riktighet och trovärdighet i dess resultat och slutsatser. 

2.1 Ansats 

För att ge läsaren en insyn i studiens forskningsmetodik kommer vi att ge läsaren en överblick 

över de samhällsvetenskapliga metoder som har relevans för studiens tillvägagångssätt. 

Som ansats inom forskning finns två olika synsätt, tolkningsperspektivet samt positivism. 

Tolkningsperspektiv beskrivs av Bryman (2011) som ett senare synsätt inom 

kunskapsteoretiskt uppfattning, vilket bygger på förståelse och tolkning. Detta synsätt skiljer 

sig från positivismens vad gäller flera ståndpunkter och bygger på en uppfattning att det 

behövs en kunskapsteori som tar hänsyn till skillnaderna mellan människor och 

naturvetenskapens studieobjekt. Enligt Bryman (2011) framkommer dessa skillnader i att 

uppfatta den subjektiva innebörden av social handling. Vi anser att vi behöver ha ett tolkande 

synsätt för att kunna besvara studiens syfte. Eftersom det grundar sig på förståelse och 

tolkning av föremål och dess sammanhang med social handling. Detta anser vi ha relevans när 

vi studerar införandeprocessen av IT-system i verksamheter, eftersom det innebär dynamisk 

relation mellan människor, teknik och organisationer. Vi vill även fånga hur ett nytt sätt att 

”sälja” IT-system påvekas relationen och kräver andra angreppssätt. 

Positivismen är ett synsätt som förespråkar användningen av naturvetenskapliga metoder vid 

studier av den sociala verkligheten till skillnad från tolkningsperspektivet. Anhängare av 

positivismen anser att bara de företeelser som kan bekräfta via människans sinnen är att se 

som kunskap, vidare menas att kunskapen skall vara objektiv. Inom positivismen ges 

observationer en högre kunskapsteoretisk status än vanlig teori då anhängare anser att 

teoretiska bidrag som inte kan observeras är att se som icke strikt vetenskapliga (Bryman, 

2011; Hartman, 2004). Enligt Hartman är positivismen att se som vetenskapsteorier som 

refererar till mätbara företeelser och dessa teorier kan då användas för att beskriva skeenden i 

världen. Vi anser inte att en positivistisk ansats tar tillräcklig hänsyn till betydelsen av de 

sociala aspekter som har påverkan vid en införandeprocess av IT-system i en organisation. Vi 

avser i denna studie att kartlägga och studera betydelsen både av införandeprocessens 
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organisatoriska såväl som sociala aspekter, vilka kan vara relevanta vid ett 

anskaffningsprojekt av ett verksamhetsstödjande IT-system. Vi vill alltså i denna studie förstå 

och hitta innebörden av det tillvägagångssätt som utförs vid införandet av traditionella IT-

system och molnbaserade IT-tjänster, för att därigenom kunna belysa dess mening. Här ser vi 

ett komplext samband mellan människa teknik och organisation, vilket kräver ett tolkande 

synsätt för att förstå dess relationer sinsemellan som spelar in vid ett systeminförande. 

2.2 Forskningsstrategi 

Denna studie avser att närmare granska och förstå de komplexa relationer som uppstår vid 

införande av de molnbaserade IT-tjänsterna. Inom forskning finns två dominerande synsätt 

när det kommer till forskningsstrategi, det kvantitativa och det kvalitativa synsättet. Vi 

behövde baserat på uppsatsens syfte, ta ställning till vilken forskningsstrategi vi ansåg 

lämpade sig bäst för att kunna besvara studiens forskningsfråga. Den kvalitativa 

forskningsstrategins tydligaste kännetecken är att den är inriktad på att tolka betydelsen av 

ord, till skillnad från den kvantitativa forskningsstrategin vilken istället fokuserar på 

betydelsen av mätbara värden (Bryman, 2011). Detta är även något som Hartman (2004) 

stämmer in i och menar då att som bas för det kvalitativa synsättet ligger förståelse för hur 

människor uppfattar världen. Förståelsen för hur människor uppfattar världen fås endast 

genom tolkning menar Hartman vidare. Repstad (2007) beskriver att betydelsen av ordet 

”kvalitativ” syftar till kvaliteter, med innebörden att beskriva egenskaper eller tydliga drag 

hos ett fenomen. Vidare förklarar Repstad (2007) att inom kvalitativ forskning läggs tyngden 

på att studera en eller ett fåtal fenomen och därigenom erhålla en djup förståelse för dess 

helhet och konkreta nyanser. 

Den kvantitativa forskningsmetodiken har sin grund i kvantifierbara och mätbara värden. 

Utgångspunkten för den kvantitativa forskningsmetodiken är den objektiva verkligheten som, 

enligt kvantitativ forskningsmetod, kan mätas genom olika kvantitativa metoder. Detta skulle 

då ge ett mått på olika egenskaper för denna verklighet menar Bryman (2011). Tyngden inom 

den kvantitativa forskningen ligger på prövning av olika teorier (deduktion) och den 

metodiken har en hård förankring i naturalismens tankesätt. Hartman menar att de kvantitativa 

undersökningarna delar upp världen i olika typer av klasser, dessa klasser går sedan att ställa 

kvantitativa frågor om (Hartman, 2004). Hartman får även stöd i detta av Bryman (2011) som 

menar att begrepp är något som utgör den kvantitativa teorins grundpelare, det är de olika 
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begreppen som etiketterar olika delar av den sociala verkligheten. Detta utförs för att gruppera 

de delar som visar liknande drag. 

I vår studie av införandeprocessen av IT-tjänster kommer vi att använda oss av en kvalitativ 

forskningsstrategi då det är av stor vikt att erhålla en djup insikt i och därigenom se 

betydelsen av teknikens egenskaper i samband med handlingarna i införandeprocessen. Ett 

införande av ett IT-system är inte bara en teknisk och mätbar fråga utan snarare en komplex 

aktivitet, vilken involverar både teknik, IT-system och människor. Det medför att ett IT-

system likaså är beroende av människors subjektiva tolkningar såväl som organisatoriska 

förutsättningar. För att lyckas tolka detta komplexa samband och finna sammanhörande 

faktorer som är viktiga för att lyckas med ett införande av IT-system behöver vi få tillgång till 

intervjupersonernas verkliga åsikter och erfarenheter. Den kvantitativa forskningsstrategins 

syn på verkligheten som högst objektiv och mätbar, lämpar sig inte för att erhålla det djup och 

förståelse som vi vill uppnå med studien av införandeprocessen av traditionella och 

molnbaserade IT-tjänster. Vi tycker inte att det kvantitativa sättet att etikettera olika delar av 

den sociala verkligheten på ett fullgott sätt skulle återge de olika införandeprocesserna. Vi 

anser oss snarare vara intresserade av den förståelse samt den uppfattning som de som utför 

införande av ovan nämnda tjänster och system har. Genom en djupare förståelse och 

därigenom möjlighet att erhålla konkretare nyanser ger det oss goda förutsättningar, för att 

kunna finna de utmaningar och relevanta aspekter för införandeprocessen av IT-system som 

vi behöver för att kunna se om den befintliga metodiken behöver vidareutvecklas. Vi anser 

vidare att den kvalitativa metodiken är mer lämpad för att beskriva fenomen i dess 

kontextuella miljö och att det skulle vara svårt att via kvantifiering erhålla en sådan förståelse 

som vi strävar efter. 

Både inom det kvantitativa samt det kvalitativa synsättet på forskning visas tydligt fokus på 

uppfattningen om vad som utgör godtagbar kunskap. Inom den kvantitativa 

forskningsstrategin utgörs denna fokus av ett intresse att mäta olika begrepp som en grund till 

kunskap. Det kvantitativa fokuset har även ett intresse i kausaliteten när det kommer till 

forskning med ett förklarande fokus. Bryman (2011) framhåller även att den kvantitativa 

forskningen har stort fokus på möjligheten att generalisera resultat till andra grupper samt 

situationer. På grund av den djupgående fokusering på ett specifikt fenomen som förekommer 

inom kvalitativ forskning, medförs att slutsatserna i kvalitativa studier är svåra att generalisera 

till en större population, något som Bryman (2011) framför som den största kritiken mot 
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kvalitativ forskning. Vi anser att en kvantitativ metod lämpar sig bra för att ta fram 

generaliserbara totalperspektiv samt även för att ta fram mätbara tvärsnitt avsedda till 

jämförelser. I denna studie är ett generaliserbart resultat av den typen som kvalitativa 

forskningsstrategier strävar mot är inget vi avser att uppnå. Vi strävar snarare efter att som 

Bryman säger erhålla en mer djupgående förståelse på just ett specifikt fenomen, nämligen 

införandeprocessen som sådan. Eftersom molbaserade IT-tjänster är ett relativt nytt fenomen 

och det inte förekommer särskilt mycket forskning kring just införandeprocessen anser vi att 

det är lämpligt att på djupet utröna vilka nya utmaningar som kan förekomma vid vissa 

specifika fall. Däremot vill vi genom att grundligt beskriva tillvägagångssättet av vår studie, 

göra det möjligt för läsaren att själv kunna avgöra hur pass applicerbara våra resultat är för 

dennes miljö.   

Den kunskapsteoretiska ståndpunkten inom kvalitativ forskning beskrivs enligt Bryman 

(2011) som tolkningsinriktad eller interpretativistisk. Det innebär att fokus snarare hamnar på 

att förstå en social verklighet på grundval av hur deltagarna i en viss miljö upplever denna 

verklighet och är därigenom en tydlig kontrasterande ståndpunkt i förhållande till den 

traditionella naturvetenskapliga modellen som den kvantitativa forskningen förespråkar. 

Repstad (2007) liknar detta vid ”att komma under huden på aktörerna” (Repstad, 2007, sid. 

17). Det innebär att det viktigt att försöka förstå situationen utifrån deltagarnas subjektiva 

perspektiv. Eftersom fokus ligger på att uppfatta verkligheten genom sociala aktörers 

perspektiv, medförs vilket Bryman (2011) framhåller som en kritik mot kvalitativ forskning 

att det är svårt kunna replikera kvalitativa studier på grund av att det inte går att frysa en 

social miljö. Att använda sig av ett tolkningsinriktat perspektiv för denna studie anser vi inte 

utgöra en fara trots att Bryman (2011) menar att det är en av de största kritikerna mot just 

kvalitativ forskning då det gör det svårt att replikera de kvalitativa studierna. Genom att 

beskriva vår metod och våra förutsättningar så grundligt som möjligt vill vi ge möjlighet att 

replikera denna studie med samma utförande som vi haft.  
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2.3 Förklarings- och förståelseansatser 

Det finns två olika perspektiv när det gäller förklarings och förståelseansatser den induktiva 

och den deduktiva, det förekommer dock även kombinationer mellan dessa två. Induktiv teori 

representerar enligt Bryman (2011) ett förhållande mellan teori och praktik för teoriutveckling 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Induktion går ut på att teorin är resultatet av en 

forskningsinsats, det vill säga att slutsatserna är baserade på empiriska observationer. Enligt 

Watt Boolsen (2007) innebär detta att forskaren generaliserar teorier på grundval av de 

aktuella data. Holme & Krohn-Solvang (1997) beskriver det induktiva förhållningssättet som 

upptäcktens väg. Vi har i likhet med det induktiva förhållningssättet, att baserat på det 

empiriska datamaterialet som vi samlar från intervjupersonerna beskriva upptäckterna i vårt 

resultat. 

Vi har vid det tidiga stadiet av studiens framtagande även haft inslag av det deduktiva 

synsättet, vilket enligt Bryman (2011) utgör den vanligast förekommande uppfattningen om 

tillvägagångssätt för teoriutveckling inom samhällsvetenskapen. Inom det deduktiva synsättet 

utgår forskaren från en förförståelse som är förankrad i teori, utifrån denna förförståelse 

formuleras sedan en rad hypoteser som utsätts för empirisk testning. Vi har i arbetet med 

denna studie till viss del skaffat oss en teoretisk förförståelse kring införandeprocessen av IT-

tjänster. Vi ansåg det inte lämpligt att gå in på detta område helt förutsättningslöst utan att 

först ha definierat vissa grundläggande begrepp, vilket då även bidrog till en viss förförståelse 

av fenomenet. Vi ansåg att vi i det första stadiet behövde en teoretisk grund gällande 

definitioner av traditionella och molnbaserade IT-tjänster att utgå ifrån i studiens inledande 

fas. Därigenom hade vi för avsikt att kunna erhålla kunskap till att välja lämpliga 

intervjupersoner för den empiriska delen. Vi ville också erhålla kunskap för att stödja oss vid 

den process som utgör insamlandet av datamaterial och då kunna bättre förstå och möta upp 

intervjupersonernas svar med lämpliga följdfrågor. Den begreppsapparaten som vi 

inledningsvis erhöll har därefter till viss del prövats i empirin och sedermera uppdaterats med 

ny teori baserat på de upptäckter som vi gjort. Holme & Krohn-Solvang (1997) beskriver 

deduktion som bevisandets väg, där forskarna härleder nya hypoteser utifrån ett 

sammanhängande system av teoretiska påståenden. Hypoteserna prövas sedan genom 

empiriska undersökningar och kan därefter styrkas eller försvagas. Bryman (2011) förklarar 

att de hypoteser som formulerats som styr val av insamlingsmetod för det empiriska 

datamaterialet. Beroende på hur den hypotes som formulerats står sig mot den empiriska 

http://www.refworks.com/refshare/~0~
http://www.refworks.com/refshare/~0~
http://www.refworks.com/refshare/~0~
http://www.refworks.com/refshare/~0~
http://www.refworks.com/refshare/~0~


11 

 

prövningen så kommer hypotesen att bekräftas eller förkastas. När en testad hypotes sägs vara 

bekräftas så säger forskaren att den stärker hypotesen, det gör dock inte det möjligt att se 

hypotesen som alltid sann (Bryman, 2011).  

Vi kan se likheter i vårt arbetssätt med det som Holme & Solvang (1997) beskriver när de 

menar att en mycket stor del av den samhällsvetenskapliga forskningen innehåller både 

deduktion och induktion. Vi var medvetna om att vid studerandet av det aktuella 

studieobjektet är möjligheten stor att nya intressanta fenomen som är relevanta för studiens 

syfte att påträffas, vilka kom att kräva ytterligare teoretisk behandling. Här kom vi sedermera 

att övergå till ett mer induktivt förfarande, där vi genererade vår teori med utgångspunkt från 

empirisk insamlad data. Holme & Solvang (1997) framhåller sin åsikt att det är genom 

kombinationen mellan dessa angreppsätt som ny och spännande kunskap uppstår. Bryman 

(2011) förklarar att när forskaren väl slutfört det stadiet som innefattar en teoretisk reflektion 

över insamlad data, kan denne behöva samla in ytterligare data för att avgöra om en teori är 

hållbar eller ohållbar. Detta kan därigenom ses som en iterativ process med en växelverkan 

mellan data och teori. Hartman (2004) stärker även denna tanke när han beskriver det 

arbetssätt som han väljer att kalla interaktiv induktion, som utgår från ett arbete med 

datainsamling och dataanalys omväxlande, för att på detta sätt skapa teoretiska idéer. Vi ville 

utföra vår studie enligt ovanstående iterativa strategi eftersom vi under studiens gång inte ville 

begränsa vårt perspektiv genom att ha fördefinierat alla teoretiska begrepp, utan istället ha ett 

mer öppet perspektiv där vi kunde möta upp det vi iakttog vid intervjuerna.  

2.4 Reliabilitet och validitet 

Inom forskningen finns det i huvudsak två begrepp för att avgöra kvalité i en studie, forskare 

pratar om begreppen validitet och reliabilitet. Svensson (1996) menar att inom kvantitativ 

forskningstradition har reliabilitet och validitet relativt bestämda innebörder. Begreppen är 

ändock av hög relevans vid bedömning av kvalitativa studier, skillnaden är däremot att de inte 

är av samma bestämda karaktär inom den kvalitativa forskningen. Inom den kvalitativa 

forskningen frågar forskare sig snarare om det finns något som kan definieras som ett 

konstant objekt när det gäller behandling av till exempel sociala fenomen.  

 Bryman (2011) har valt att definiera reliabilitet som en fråga huruvida ett resultat av en studie 

skulle få samma resultat om studien utfördes på nytt. För att kunna uppnå ett mått på 

reliabilitet i denna studie har vi valt att beskriva våra val och den metod som ligger till grund 
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för studiens utförande noggrant. Därigenom avser vi att skapa en transparens och insikt för 

läsaren i hur studien har utförts, vilket bidrar till att läsaren kan avgöra hur våra resultat är 

tolkade och i sin tur möjliga att applicera på andra miljöer. Vi vill påpeka att slutsatserna i vår 

kvalitativa studie är beroende av en ständigt utvecklande och till viss del social miljö, så är det 

svårt att replikera en sådan typ av studie på grund av att förutsättningarna är under ständig 

utveckling. Vi har likaså i denna studie valt att vara flexibla vid vår datainsamling, för att 

därigenom fånga varje intervjupersons egna erfarenheter och inte gå miste om viktiga 

faktorer. Detta talar dock emot den standardisering som förespråkas inom den kvantitativa 

forskningen och som krävs för att uppnå till full reliabilitet. Nämnas bör därför att 

replikerbarhet som en del av reliabiliteten inom kvalitativ forskning är ett omdiskuterat ämne 

och används inte i samma utsträckning som i de kvantitativa metoderna. Dock nämner 

Svensson (1996) vissa grundkriterier för reliabilitet inom kvalitativ forskning till exempel den 

potentiella inverkan av en intervjuperson som är i olika sinnesstämning vid två 

intervjutillfällen, därför bör bedömning av reliabilitet enligt Svensson snarare utgå från 

situation som sådan. Vi har valt att bilägga transkriberingarna från intervjuerna, vilka vi har 

använt oss av för att komma fram till studiens slutsatser. Detta bidrar till ökad transparens i 

studien, som gör att läsaren utifrån insamlad data kan värdera trovärdigheten i vår analys och 

slutsatser. Likaså vill vi bidra till transparens och spårbarhet genom att tydligt enligt harvard-

systemet referera till de olika författarna som ligger bakom de teoretiska begreppen i studien.  

Begreppet validitet avser enligt Svensson (1996) att mäta hur pass väl den som utför studien 

lyckas mäta det som studien avser att mäta. Validitet avser inte bara pålitligheten hos 

resultatet utan även hur pålitliga de mätinstrument och metodiken som använt är för studiens 

syfte. Inom forskningen finns det två sidor av förespråkare inom validitetens roll för 

kvalitativa forskningen. De två sidorna utgörs av förespråkare som menar att validitet är 

användbart inom den kvalitativa forskningen, dock anser forskare att sättet att pröva denna 

validitet inom kvantitativ forskning bör se annorlunda ut jämfört med den kvantitativa. Den 

andra skolan anser att validitet är ett begrepp som endast passar kvantitativ forskning och att 

fokus därför bör ligga på att hitta ett nytt begrepp som är mer rättvisande för kvalitativ 

forskning (Svensson, 1996). En metod för att arbeta med validitet när det gäller kvalitativ 

forskning är validering genom feedback från informanterna, genom att kontrollera sin 

tolkning mot de som uppgav informationen finns möjlighet att kontrollera sina resultat 

(Svensson, 1996).  
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För att uppnå en hög överensstämmelse mellan våra begrepp och den insamlade empiriska 

data, har vi valt att skapa djupa och fylliga beskrivningar av studerat fenomen. I den 

empiriska delen av studien har vi valt att försöka använda oss så mycket som möjligt av 

direkta citat från intervjupersonen. Det för att vi vill förmedla en så rättvis bild av denne som 

möjligt samt att det skal vara enkelt att härleda våra tolkade slutsatser. Vi har även för att 

kunna styrka de resultat som vi kommit fram till låtit våra respondenter ta del av dem och låtit 

dem meddela om det föreligger några missförstånd, för att på så sätt kunna arbeta med 

validitet så som Svensson (1996) förespråkar. Även Bryman (2011) nämner denna metod som 

en metod för att bekräfta säkerheten i sitt tolkande, Bryman återger dock begreppet under 

namnet respondent-validering. 

2.5 Vår förförståelse 

Vår förförståelse för de fenomen studien ämnar behandla, grundar sig till största del på våra 

tre år som studenter på det Systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet. Vi 

har under vår studiegång bland annat kommit i kontakt med följande ämnen, vilka bidrar till 

vår förförståelse av studiens fenomen: informationssystem, standardsystem, affärssystem, 

processorienterade management metoder, systemutvecklingsmetoder, organisationsteori, 

förändringsanalys och forskningsmetodik. Därtill har vår utbildning skildrats av ett 

perspektiv, vilket involverar människa, teknik och organisation (MTO-perspektivet) när det 

kommer till att se på systemvetenskap och informatik.  

Vi anser att det är viktigt att vara medvetna om våra förkunskaper och att dessa kan påverka 

forskningen, till exempel när det gäller vårt val av forskningsområde och hur vi väljer att 

utforma upplägget av våra intervjuer, studiens utformning samt hur vi kommer fram till våra 

slutsatser. De förkunskaper som vi har blir en del av det perspektiv som vi ser de studerade 

fenomen  med. Genom att vi under vår utbildning har studerat de mer traditionella IT-system 

samt olika metoder för systemutveckling och införande i organisationer är vi sedan tidigare 

bekanta med dessa ämnen. När det kommer till de molnbaserade IT-tjänsterna hade vi vid 

studiens inledande skede egentligen inga ingående kunskaper kring fenomenet.  

Vi har vid flertalet tillfällen under vår utbildning fått förklarat vikten av ta stöd av metoder 

och modeller vid ett systemutvecklingsprojekt. I samband med det har vi också fått veta att 

det är allmänt känt att det är en stor andel av de genomförda systemutvecklingsprojekten som 

klassificeras som misslyckade efter en implementering. Med detta som bakgrund blev vi 
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intresserade av molnbaserade IT-tjänster som ett nytt fenomen på marknaden och kom direkt 

att tänka på hur pass gott stöd de befintliga tillvägagångssätten av mer traditionella IT-system 

ger vid implementering av de nya molnbaserade IT-tjänsterna. 

2.6 Genomförande 

Den senaste tiden har vi både genom media och akademisk litteratur fått veta att de 

molnbaserade IT-tjänsterna hastigt håller på att utvecklas på marknaden. När vi sedan kollade 

djupare på just forskning kring införande av molnbaserade IT-tjänster, upptäckte vi att det 

ännu inte är ett särskilt väl studerat ämne. Vår åsikt är att sådan forskning kan bidra till att 

färre IT-projekt misslyckas. Vårt val kom att bli att utreda eventuella skillnader och om det 

krävs några nya angreppssätt vid införandeprocessen av molnbaserade IT-tjänster eller om det 

egentligen inte är någon större skillnad. Genom detta hoppas vi på att väcka ett större intresse 

och bidra med ökad förståelse för införande av molnbaserade IT-tjänster i verksamheter.  

Eftersom vi inte hade särskilt stora kunskaper kring de molnbaserade IT-tjänsterna valde vi att 

först orientera oss inom ämnet och valde därigenom att teoretiskt redogöra för dess grunder. 

När vi sedan hade erhållit en bild av de molnbaserade IT-tjänsterna, kunde vi söka efter 

intervjupersoner som var lämpade att ligga till grund för den empiriska delen av studien. Vi 

fann att sex djupgående intervjuer kring området skulle vara lagom för att inom studiens 

ramar bidra till att besvara syftet. Vartefter vi samlade in empirisk data upptäckte vi fler 

begrepp som vi behövde utreda och beskriva i teoridelen. Likaså kunde vi börja se ett 

återkommande mönster i det som framkom vid intervjutillfällena. Vi fortsatte sedermera med 

att studera det insamlade empiriska datamaterialet grundligt och kunde därefter analysera 

fram teman kring skillnader och nya angreppssätt vid ett införande av molnbaserade IT-

tjänster i en verksamhet. 

2.6.1 Urval 

Vi har använt oss av ett målstyrt bekvämlighetsurval vid val av våra företag eftersom vi anser 

det viktigt att intervjupersonerna som vi skall utföra intervjuer på har god erfarenhet av det 

fenomen som vi avser att studera. Bekvämlighetsurvalet handlar om ett urval som utgörs av 

personer tillgängliga för forskaren utifrån visst bestämt behov. Största problemet med 

bekvämlighetsurvalet att det utgör en mindre lämpad grund för urval om det finns intresse av 

att få ett resultat som går att generalisera. Anledningen till att resultatet inte går att 
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generalisera är att det inte går att veta för vilken population stickprovet är representativt för 

(Bryman, 2011; Holme, 1997). Eftersom vi inte ämnar att på kvantitativt synsätt generalisera 

vårt resultat,  anser vi att bekvämlighetsurvalet är en fullgod metod för att välja de 

intervjupersoner som har relevant erfarenhet för det fenomen vi anser att studera.  

När vi har utfört urvalet av intervjupersoner så har det till viss del skett genom ett 

snöbollsurval då vi blev refererade till intervjupersonerna via våra kontaktpersoner på 

företagen. Detta var lämpligt eftersom vi inte från början hade kunskap om de anställdas olika 

kompetensområden i de valda företagen. Bryman (2011) menar att snöbollsurval till viss del 

är ett bekvämlighetsurval, snöbollsurvalet som sådant går ut på att en initial kontakt leder 

vidare till flera kontakter som är relevanta för forskningens tema. För snöbollsurvalet gäller 

då samma som för bekvämlighetsurvalet, det går inte att generalisera då det inte är att anse att 

urvalet skulle vara representativt för populationen som sådan. Detta gör att snöbollsurval 

nästan uteslutet bara förekommer i kvalitativ forskning. Repstad (2007) menar att det är extra 

viktigt att vara observant vid snöbollsurval då personer har en tendens att rekommendera 

personer med samma åsikter, vilket då kan ge en skev bild av verkligheten.  

Denna risk har vi försökt att minimera då vi har varit tydliga med att redogöra för studiens 

syfte och vilken erfarenhet som vi söker. Snöbollsurvalet kan ha haft fördelar för vår studie då 

vi fick chansen att komma i kontakt med personer som sitter på den djup och relevant 

kunskap vi eftersökte. För att motverka en ensidig bild av fenomenet har vi valt att intervjua 

personer från tre olika företag, det medför att vår studie inte till lika stor del skall få en ensidig 

vinkling som påverkas av ett specifikt företags kultur. 

Vidare har som ett av flera urvalskriterier haft att intervjupersonerna skulle vara verksamma i 

en organisation som är så oberoende en specifik IT-produkt som möjligt. Det vill säga att de 

mer fungerar som en ”genomförare av införandetjänster” än att de själva äger de IT-produkter 

som de arbetar med. Därigenom ville vi hitta personer som har en mer opartisk och bredare 

erfarenhet av införandeprocessen av olika IT-tjänster. Dock bör vi nämna att både Logica och 

IMB driver egna molnbaserade lösningar, men arbetar minst till lika stor del med att införa 

externa molnbaserade tjänster hos kunder. Vi anser att intervjupersonernas individuella 

erfarenhet ändock väger som ett tyngre kriterium för urvalet. Vi visste sedan tidigare att 

Logica har verkat i IT-branschen sedan 1969 och i dagsläget driver IT-projekt i hela världen. 

Vi kontaktade först Logica i Linköping och hörde oss för vad de hade för kompetens inom 

molnbaserade IT-tjänster. Vi blev genom vår kontakt i Linköping rekommenderade att 
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kontakta Logicas kontor i Karlskrona eftersom de ansågs ha bäst erfarenhet inom den svenska 

organisationen av just det som vi efterfrågade. Vårt val av personer som arbetar på Logica i 

Karlskrona, blev avgörande när det framkom att de under de senaste 15 åren har arbetet 

molnbaserad teknik och har god erfarenhet av både traditionella såväl som molnbaserade IT-

tjänster. De kontakter som vi fick på Logica hade erfarenhet av införande av införande av 

molnbaserade tjänster på en nationell koncernövergripande nivå. Eftersom vi även vill belysa 

införande av molnbaserade IT-tjänster från en mer operativ nivå har vi valt att intervjua två 

personer från två olika företag, IBM och Konsultbolag1, vilka båda har mellan 17 och 30 års 

erfarenhet i IT-branschen och i dagsläget arbetar som konsulter med att införa molnbaserade 

IT-tjänster.  

2.6.2 Metod för datainsamling 

Starrin och Renck (1996) framhåller intervjuer som en vanligt förekommande metod för 

insamling av empirisk data inom den kvalitativa forskningen. De menar att varje intervju är en 

social interaktion mellan människor med det specifika syftet att samla in datamaterial. 

Specifikt för kvalitativa intervjuer är att de avser att upptäcka eller identifiera egenskaper hos 

ickekända fenomen. Vi har använt oss av kvalitativa ostrukturerade intervjuer anledningen till 

det är att vi ville lämna utrymme för intervjupersonerna att verkligen kunna återge sitt 

perspektiv på införandet av de olika IT-tjänsterna. Vi valde att på djupet intervjua sex 

personer med erfarenhet av införande av både traditionella och molnbaserade IT-tjänster, 

detta för att få en tillräckligt nyanserad bild av viktiga teman som framkommer av 

intervjuerna. Vid intervjutillfällena så har vi haft en större fokusering kring de molnbaserade 

IT-tjänsterna än på de traditionella IT-tjänsterna. Detta på grund av att vi avser att finna 

särskiljande drag hos de molnbaserade IT-tjänsterna som kan kopplas till ett införande. 

Sedermera finns det i dag mycket accepterad och vedertagen teori kring införande av 

traditionella IT-tjänster, medans det när det kommer till just införande av molnbaserade IT-

tjänster ännu inte är lika utforskat.  

Repstad (2007) framhåller att intervjuer som metod har kritiserats för att i allt för stor 

utsträckning vara inriktad på enskilda personers åsikter och för lite fokus på sociala och 

materiella strukturer och ramvillkor. Repstad (2007) menar att detta kan vara viktigt för 

forskaren att vara medveten om vid tolkning av insamlat datamaterial. Genom att utföra 

ostrukturerade intervjuer istället för semistrukturerade intervjuer, kan vi få tillgång till 

beskrivningar som kan jämställas med djupgående och rik data utifrån intervjupersonens egna 
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perspektiv. Därtill medförde ostrukturerade intervjuer att vi fick uppslag till ytterligare 

teoriinsamling något som vi redogjort som ett behov i får förklaringsansats. Vi är medvetna 

om att vi måste ha riskerna rörande tolkning som görs synliga av Repstad ovan i åtanke när vi 

jobbar med att tolka intervjuerna.  

Starrin och Renck (1996) framhåller dock att oavsett vilken intervjumetod som forskaren 

väljer att använda sig av är det viktigaste att det insamlade datamaterialet verkligen stämmer 

överens med intervjupersonens återgivning. Inför intervjuerna valde vi att utforma en 

intervjuguide med övergripande teman i likhet med det Bryman förespråkar för kvalitativa 

intervjuer, vi tog teman som vi ansåg hade relevans till studiens frågeställningar utan att 

begränsa intervjupersonerna från att komma med deras egna tankar. Dessa fungerade sedan 

som en ram för att se till att intervjuns fokus höll kvar relevansen för studiens 

forskningsfrågor. Intervjuguiden finns med som en bilaga till studien.  

Två av intervjuerna utfördes hos Logica i Karlskrona där intervjupersonerna kunde få vistas i 

sitt naturliga habitat och för att vi därigenom kunde få ta del av dess kontextuella miljöer. 

Fyra av de övriga intervjuerna har utförts genom avtalade intervjutillfällen utförda på distans 

med hjälp av elektronisk konferensutrustning. Eftersom de olika intervjupersonerna hade 

olika erfarenheter av molnbaserade IT-tjänster, var det av stor vikt att kunna hålla intervjuerna 

så flexibla att vi inte blev begränsade och gick miste om värdefull information. Genom de 

kvalitativt utformade intervjuerna kunde intervjupersonen berätta mer djupgående om deras 

erfarenheter av tillvägagångssättet och utmaningar för införande av IT-tjänster. Där vi fann 

behov av ytterligare kontakt med intervjupersonen kontaktades personen ytterligare via e-post 

för kompletterande frågor.  

Alla intervjuer spelades in och transkriberades därefter, för att därigenom kunna användas 

som rådata till studien. Samtliga personer har getts möjlighet att få vara anonyma i studien. 

Däremot har ingen önskat detta och namnen publiceras i studien tillsammans med det som har 

berättas vid intervjutillfället. 

2.7 Analysmetoder 

För att kunna ta fram underlag baserat på det empiriska datamaterialet från intervjuerna har vi 

utgått från en tematisk analys. Bryman (2011) beskriver tematisk analys som ett av de 

vanligaste angreppssätten när det gäller kvalitativ analys av data. Repstad (2007) skriver att 

forskaren vid analys av det insamlade datamaterialet skall vara öppen för att hitta det 
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överraskande och det nya. Repstad (2007) anser att ett induktivt angreppsätt är naturligt 

förknippat med att utföra en tematisering  av det erhållna datamaterialet. Detta tycker vi 

lämpar sig väl för att kunna kartlägga faktorer som är relevanta i metoden för ett införande av 

IT-system. 

Bryman (2011) beskriver tillvägagångssättet i en tematisk analys i stora drag till att utföraren 

av analysen formar ett index där rubrikerna består av centrala och återkommande huvud- och 

underteman utlästa från det insamlade datamaterialet. Dessa teman baseras enligt Holme & 

Krohn-Solvang (1997) på en grundlig genomläsning av insamlat datamaterial. Författarna 

beskriver att vid genomläsningen så är det vanligt att läsaren fastnar för vissa återkommande 

motiv, motsägelser eller problemkomplex i texten, vilka har relevans för studiens 

forskningsfrågor och som kan bilda ett överordnat tema. Vidare förklarar Bryman (2011) att 

dessa huvud- och subteman sedan används för att analysera och organisera datamaterialet 

under. Vi har med stöd av Krohn-Solvang (1997)  resonemang tänkt på att ha ett så öppet 

förhållningssätt som möjligt för att därigenom kunna kartlägga de mest relevanta huvud- och 

subteman från intervjuerna. Den tematiska analysen är väl lämpad som analysmetod, eftersom 

vi är intresserade av att finna de mest centrala teman och subteman som kommer fram i det 

empiriska materialet som kan kopplas till vårt syfte. Det vill säga viktiga aspekter skiljer sig 

eller liknar de som förekommer i införandeprocesserna mellan traditionella och molnbaserade 

IT-tjänster. Vi anser att genom att kartlägga teman baserade på just ostrukturerade intervjuer, 

kan vi finna de mest relevanta aspekterna som intervjupersonerna framhåller i samband med 

införandeprocessen  

Vi har förmedlat resultaten av analysen genom att ta med citat från datamaterialet. Holme & 

Krohn-Solvang (1997) menar att citaten ökar förståelsen för och fungerar som dokumentation 

till de uppfattningar som forskaren ger intryck av. Därigenom kan även studiens läsare ta 

ställning till om forskarens uppfattningar är sakliga och adekvata. Dock finns det alltid en risk 

att intervjuernas innehåll påverkas av de övergripande teman som vi haft som utgångspunkt i 

intervjuguiden. För att detta inte skall påverka studiens trovärdighet negativt, kommer vi att 

tydligt redovisa våra förvalda teman, samt att styrka varje kartlagt tema med citat från 

intervjupersonerna något som ovan finns rekommenderat av Holme & Krohn-Solvang (1997). 

Detta medför att läsaren av studien erhåller bakgrundsinformation till att själv bilda sig en 

uppfattning av resultatens trovärdighet och relevans. 

http://www.refworks.com/refshare/~0~
http://www.refworks.com/refshare/~0~
http://www.refworks.com/refshare/~0~
http://www.refworks.com/refshare/~0~
http://www.refworks.com/refshare/~0~
http://www.refworks.com/refshare/~0~
http://www.refworks.com/refshare/~0~
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Vidare har vi som tidigare nämnts utfört analysen med ett tolkande synsätt. Detta då vi vill 

kunna gå in mer på djupet vid vår analys och försöka finna vad olika handlingar och 

egenskaper kan påverka vid ett införande av molnbaserade IT-tjänster.  

2.7.1 Källkritik 

Vi har inledningsvis läst in oss på de ämnen som är relevanta för denna studie, detta för att 

kunna skapa oss en bild av de områden vi skall behandla, men även för att få större möjlighet 

att bedöma de källor vi skall använda oss av. Detta kändes även viktigt för att kunna avgöra 

vilka författare som kunde anses ha en viss auktoritet på de olika ämnesområden vi behandlar. 

Det finns dock inte möjlighet att granska all information på ämnet, därför måste forskaren 

göra ett urval som vi valde att basera på kriteriet kvalité. Vad det gäller bedömning av kvalité 

av en källa är den beroende av frågeställning och vilket det vetenskapliga ämnet är menar 

Repstad (2007). Repstad menar vidare att källor kan ha ett mer värderande syfte eller ett 

beskrivande syfte. Där bör forskaren vara extra vaksam vad det gäller källor med ett 

värderande syfte. Den litteratur vi använt har vi i den grad det möjligt varit av den mer 

beskrivande typen. Vi har även under vårt sökande av artiklar för denna studie valt att utgå 

från artiklar som är peer-reviewed för att på så sätt säkerställa att artiklarna är av god 

akademisk kvalité.   Repstad (2007) framhåller en av de viktigaste faktorerna för att bedöma 

en källas trovärdighet är att jämföra oberoende dokument som berör samma ämne.  Vi har i 

vårt arbete med den teoretiska referensramen försökt att bygga upp delar på ett sådant sätt att 

vi har flera oberoende källor för att på så sätt stärka referensramen.  

När det kommer till vår teoretiska redogörelse har vi utgått från både svensk och 

internationell litteratur. Vi har använt oss av akademiska tryckta medier lånade på Linköpings 

universitetsbibliotek, publicerade vetenskapliga artiklar från olika databaser, samt till viss del 

elektroniska böcker. Våra sökord och de databaser som vi sökt information från redogör vi för 

som bilagor, för att öka transparensen i vår sökstrategi.  
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3 Teori 

I detta kapitel kommer vi behandla den teoretiska referensram som utgör grunden för vårt 

arbete. Den teoretiska referensramen kommer användas för att definiera begrepp samt bidra 

med möjlighet att behandla vår empiri ytterligare. Inledningsvis ämnar vi definiera de två 

begreppen traditionella IT-tjänster samt molnbaserade IT-tjänster. Slutligen i denna 

teoretiska referensram behandlar vi införandeprocessen för IT-tjänster. 

3.1 IT-tjänster 

Vi skall under denna rubrik utifrån teorin beskriva vad som menas med de molnbaserade IT-

tjänsterna samt de traditionella IT-tjänsterna. Vi kommer här även att tydliggöra våra 

definitioner av begreppen. Vi ämnar i och med detta kunna tydliggöra och avgränsa vad det 

är vi avser att studera. 

3.1.1 Definition av traditionella IT-tjänster 

3.1.1.1 Informationssystem 

Nilsson (1991) beskriver att alla organisationer bedriver någon form av verksamhet. Det är 

denna verksamhet som datorbaserade informationssystem är avsedda att ge stöd åt, detta så att 

de kan fullfölja verksamhetens mål. Nilsson (2009) beskriver att IT-systemen växte fram i 

början av 1960-talet med syftet att kunna effektivisera organisationers administrativa 

verksamheter. De första IT-systemen var på den tiden helt anpassade och hade utvecklats för 

att passa för just den verksamhet som de skulle ge stöd för. Utvecklingen skedde enligt 

Nilsson (2009) till största del genom egenutveckling av interna krafter på organisationerna 

och till viss del med datakonsulter.  

Goldkuhl & Nilsson (2006) talar om Ekonomiska Informationssystem som ett begrepp, vilket 

innefattar både företagsekonomi och informationsbehandling. Författarna beskriver att 

Ekonomiska informationssystem 

”rör kommunikation och överföring av information från, mellan, och 

till människor, liksom utveckling och utvärdering av lämpliga 

informationssystem, d.v.s. samverkan mellan modern 
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informationsteknik, organisationslösning och människor” (Goldkuhl 

& Nilsson, sid. 49, 2006) 

Här kan vi utläsa att författarna betonar vikten i informationssystemens kommunikativa och 

informationsbärande egenskaper. Likaså kan vi utläsa ett synsätt som bygger på relationer 

mellan människor, system och organisationer. Detta kan liknas vid det som Melin (2009) 

redogör för, att den påverkan som aktörernas tolkning av IT-systemet har, styr uppfattningen 

av verksamhetsstöd samt att aktörerna i sin tur påvekas av IT-systemets möjligheter och 

begränsningar. Likaså beskriver Melin (2009) att ett verksamhetsstödjande 

informationssystem behöver anpassas efter verksamhetsprocesser likaväl som organisationens 

verksamhetsprocesser behöver anpassas till systemets affärslogik. 

3.1.1.2 Standardsystem 

Nilsson (1991) beskriver ett standardsystem som en form av informationssystem som 

introducerades på den svenska marknaden under 1970-talet och började under 1990-talet i allt 

större utsträckning användas som stöd i verksamheterna. Nilsson (2009) beskriver att 

standardsystemets uppkomst baserades på idén att konstruktören skulle kunna återanvända 

informationssystem mellan organisationer istället för att konstruera nya. Vidare förklarar 

Nilsson (1991) att ett standardsystem är en färdigutvecklad programvara som kan bestå av ett 

system eller en systemmodul som är avsedd att stödja en viss typ av verksamhetsbehov. Dessa 

system ska kunna implementeras i verksamheter eller integreras med olika tekniska miljöer, 

utan att större förändringar av dess grundläggande konstruktion skall göras. Goldkuhl & 

Nilsson (2006) väljer att betrakta ett standardsystem som en paketerad systemlösning 

framtagen av en leverantör, vilken är avsedd att användas av flera olika användare. Likaså 

framhåller Brandt, Carlsson & Nilsson (2005) att ett standarsystem är utvecklat av en 

systemleverantör med avsikten att kunna passa för olika kunders verksamhetsbehov. 

Brandt et al. (2005) beskriver att standardsystemens inbyggda affärslogik ofta är baserade på 

en kunskapsbas med tidigare erfarenheter så kallade ”bästa praxis”. Det innebär att 

systemleverantören har valt att designa systemets processtödjande logik till att utföras enligt 

tidigare väl vedertagna arbetssätt. Detta motiverar Brandt et al. (2005) med att tanken är att 

företag inte skall behöva uppfinna hjulet på nytt utan istället få möjlighet att ta del av redan 

väl fungerande arbetsätt. Till detta tilläggs att olika standardsystem erbjuder olika frihetsgrad 

för en kund att kunna anpassa systemets utförande och funktionalitet.   
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Goldkuhl & Nilsson (2006) beskriver att en trend sedan mitten av 1990-talet är att allt fler 

standardsystem började benämnas som affärssystem eller ERP-system (Enterprise Resource 

Planning Systems). Det syftar till stora standardsystem för informationsförsörjning, vilka är 

integrerade med större delen av en organisations verksamhetsfunktioner. Hedman (2009) 

tillägger att det är karaktäriserande för ett affärssystem att nyttja en gemensam databas. 

3.1.1.2.1 SIV 

Vad det gäller anskaffning samt införande av just standardiserade system finns det en metod 

vid namn ”Standardsystem I Verksamheter” mer känt som SIV. SIV har fokus på just 

anskaffning ur ett kundperspektiv där standardsystemet skall ge ett fullgott stöd till 

verksamheten. SIV-modellen för anskaffning ser ut som följer: 

Fig. 1. Fritt återgiven efter Nilsson, ”Anförskaffning av standardsystem för att utveckla 

verksamheter”, 1991, S. 73 

Nilsson (1991) menar att just de två första delarna, val samt anpassning är något som är 

speciella just för anskaffning av standardsystem. I den första fasen ”val” så utgår metoden 

ifrån verksamhetens behov och försöker sedan matcha denna med det standardsystem som 

svarar upp bäst mot verksamhetens behov. Vad det gäller införandefasen så är det 

förkommande även vid utveckling av icke standardiserade system samt. Även om Nilsson inte 

modellerar med det så menar Nilsson att föreliggande val är verksamhetsöversyn där metoden 

fastställer de krav som ligger till grund för valet. Det är även vanligt förekommande att 

projektgruppen efter införandefasen har en uppföljning av hur utfallet av införandet blev 

(Nilsson, 1991).  

3.1.1.3 Från en produkt till en tjänst 

Idag blir det all mer vanligt förekommande att produkter på marknaden utvidgas med 

tillhörande tjänster, för att därigenom utöka produkten och skapa ett större värde för kunden 

(Rentzhog, 1998; Jobber & Fahy, 2009). Jobber & Fahy (2009) beskriver att det pågår en 

tjänstefiering på dagens marknad och att det därigenom uppstår en ny situation där det blir allt 

mer svårt att särskilja varor och tjänster ifrån varandra. De ger bland annat exemplet att 

Val Anpassning Införande 
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bolaget Rolls Roys som tillverkar flygplansmotorer väljer hyra ut motorerna med full 

servicegaranti och då istället endast ta betalt för utnyttjad flygtid. 

Detta kan vi se likheter med det distributionssätt och utbud som Nilsson (2009) beskriver för 

standardiserade informationssystem. Han beskriver att standardsystem kan anskaffas genom, 

köp, hyra, lån, gåva eller byte mellan företag. Dock framlägger Nilsson (2009) att det 

vanligaste sättet är att leverantörerna säljer användarlicenser för systemen, vilket kan liknas 

vid en form av hyresavtal. Därtill belyser Nilsson (2009) att systemleverantörerna ofta 

erbjuder tillhörande tjänster till systemen, vilket kan visa sig i form av implementering, 

användarsupport, drift och andra förvaltningstjänster. 

3.1.1.4 Sammanfattning och definition av traditionella IT-tjänster 

Vi har genom ovanstående teoretiska resonemang försökt tydliggöra vad vi syftar till när vi 

använder oss av begreppet ”traditionell IT-tjänst”. Vi anser att en traditionell IT-tjänst syftar 

till ”standardiserade informationssystem med tillhörande tjänsteutbud, där systemet har 

avsikten att verka som kommunikationsmedel och bärare av verksamhetsinformation mellan 

människor i verksamheter”. I detta begrepp anser vi att såväl stora verksamhetsövergripande 

affärssystem som mindre och mer funktionsstödjande standardiserade informationssystem 

som stödjer organisationernas verksamheter kan inkluderas. Vårt synsätt på 

informationssystem inkluderar precis som Goldkuhl & Nilsson (2006) samt Melin (2009) ett 

samband mellan människor, teknik och den systemstödda organisationen.  

3.1.2 Definition av molnbaserade IT-tjänster 

Definition av just molntjänster är något som varierar kraftigt och olika personer definierar det 

på sitt eget sätt (Brynolfsson, 2010). Marston et al. (2011) går så långt som att säga att det kan 

finnas lika många definitioner som det finns aktörer inom området, det är således svårt att 

fastställa en vedertagen definition av fenomenet molnbaserade IT-tjänster. Marston et al. 

(2011) använder sig av en definition som de tycker fångar både de unika aspekterna som 

molnbaserade IT-tjänsterna bidrar med såväl teknisk som affärsmässigt. Marston et al. (2011) 

definition är som följer: 

”It is an information technology service model where computing 

services (both hardware and software) are delivered on-demand to 

customers over a network in  a self-service fashion, independent of 
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device and location. The resources required to provide the requisite 

quality-of-service levels are shared, dynamically scalable, rapidly 

provisioned, virtualized and released with minimal service provider 

interaction. Users pay for services as an operating expense without 

incurring any significant initial capital expenditure, with the cloud 

services employing a metering system that divides the computing 

resource in appropriate blocks”  (Marston et al. 2011 "Cloud 

computing - The business perspective”, S.177) 

Rimal, Jukan, Katsaros & Goeleven (2011) har i valt att använda definitionen som Cisco 

System använder sig av: 

“IT resources and services that are abstracted from the underlying 

infrastructure and provided “on-demand” and “at scale” in a 

multitenant environment.” (Rimal et al. 2011, "Architectural 

Requirements for Cloud Computing Systems: An Enterprise Cloud 

Approach", S.3)  

Brynolfsson, Hofmann & Jordan (2010) har valt att använda sig av en utgångspunkt som de 

delar in i en mer utförande del och en akademisk del. Det som nu följer är deras akademiska 

definition av datormoln: 

”Cloud computing refers to both the applications delivered as 

services over the Internet and the  hardware and systems software in 

the data centers that provide those services. ... The data center 

hardware and software is what we will call a cloud. When a cloud is 

made available in a pay-as-you-go manner to the public, we call it a 

public cloud; the service being sold is utility computing”                  

(Brynolfsson et al. 2010 “Cloud Computing and Electricity: Beyond 

the Utility Model”. S.32) 

När vi studerar de definitionerna författarna ovan valt att använda sig av ser vi en del vanligt 

förekommande nyckelord. Författarna anser kollektivt att det rör sig om tjänster i form av 

både hårdvara och mjukvara som erbjuds utefter behov och som skall vara oberoende av 

mottagande enhet och placeringen av denna enhet. Den plattform som erbjuder denna tjänst 

skall vara dynamiskt skalbar, virtualiserad och kunna erbjuda tjänsten över nätverk. 
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Vi har genom de teoretiska resonemangen vi för ovan tydliggjort ett antal definitioner av 

molnbaserade tjänster, detta syftar till att samla ihop en definition som sedan kan användas 

genom studien och som vi känner är väl grundad. Vi anser således att en molnbaserad IT-

tjänst syftar till en informations teknologi som möjliggör leverans av IT-tjänster via 

nätverk/Internet oberoende av tid och plats. IT-tjänsten skall vara skalbar och betalningen 

skall vara baserat på användandet och tjänsten som sådan har en hög standardiseringsgrad.   

3.1.3 Molnets introduktion på marknaden 

Många av de idéer som vi i nuläget förknippar med det molnbaserade tänket, är allt utom nytt, 

Marston et al. (2011) menar till och med att Western Union så tidigt som 1965 drömde om en 

framtid roll för företaget som ett globalt verktyg för information som en del av de strategiska 

målen för företaget. Detta är något som fått flertalet personer att påpeka att molnbaserade IT-

lösningar mest är en fluga. Detta är något som Marston et al. (2011) anser vara felaktigt då de 

anser att trots att idéerna funnits länge nu är möjliga tack vare modern teknik. Vidare menar 

Marston et al. (2011) att det i dagsläget finns en del stora nyckelintressenter som till stor grad 

är involverade i att forma den molnbaserade marknaden, bland dessa företag syns bland annat 

IBM, Google, Microsoft, Amazon, Cap Gemini. Vidare menar Marston et al. (2011) att 

utvecklingen av molnbaserad informationsteknologi inte är utan hinder, det finns en bred bas 

av motstånd och Marston et al. menar att det kan vara allt från leverantörer som bara är 

rustade för de traditionella modellerna eller till organisationernas egna IT-avdelningar som 

kan vara rädda om sina egna jobb.  Marston et al. (2011) får stöd i detta påstående av 

Goscinski (2010) som menar att då en del av leverantörerna har fokuserat till yttersta grad på 

att optimera faktorer som prestanda, resursanvändning och skalbarhet har de glömt vissa 

andra faktorer som är av yttersta intresse hos kunderna, nämligen användarvänlighet. 

Framskridandet av det fenomen som är molnbaserad informationsteknologi har växt fram i 

hastig takt och kommer enligt Marston et al. (2011) att kraftigt påverka hur utveckling, 

implementation, uppdatering och betalning för informationsteknologi sker. Den molnbaserade 

tekniken kommer med nya löften om att kunna täcka in alla de existerande funktionerna som 

redan finns hos IT-lösningar men även komma med ny funktionalitet, allt detta utan att 

verksamheter behöver hantera den höga initiala kostnaden som utgörs av investeringen i de 

fysiska datorerna. Marston et al. (2011) menar att det som driver verksamheters vilja att 

ändras är helt baserat på kostnadsperspektivet, detta eftersom verksamheter i ökad takt inser 

att deras satsningar inom IT oftast inte nyttjas i speciellt stor grad. Molnbaserade IT-tjänster 
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representerar egentligen två olika trender inom modern informations teknologi, det står för en 

ökad effektivisering vad det gäller nyttjandet av moderna datorers kapacitet men även ger det 

en ökad möjlighet till flexibilitet vad det gäller bland annat tid och plats. 

3.1.4 Tre lager av molnbaserade IT-tjänster 

Enligt Stanoevska-Slabeva & Woznia (2010) är det vanligt att inom molnbaserade IT-tjänster 

tala om tre huvudsakliga tjänster bestående av infrastruktur, plattform och mjukvara. Istället 

för att se dessa som tre olika egenskaper väljer de att beskriva dem som tre olika lager inom 

molnbaserade IT-tjänster. Stanoevska-Slabeva & Woznia (2010) anser att detta synsätt är mer 

lämpat eftersom infrastruktur, plattformar och mjukvara bygger vidare på varandras tidigare 

nivåer, samt att de är logiskt sammankopplade som olika lager i en molnarkitektur. Eftersom 

det inom molnbaserade IT-tjänster är karaktäristiskt att betona just leveransen av IT-stödet 

som en tjänst, benämns de tre lagren som ”Software as a Service” (SaaS), ”Infrastructure as a 

Service” (IaaS), ”Platform as a Service” (PaaS).  

Även Rimal, Jukan, Katsaros & Goeleven (2011) anser att det är ett grundläggande synsätt 

inom datormoln att tala om dess utbud som tjänster. De talar inte bara om tre olika tjänster 

utan om XaaS, där X syftar till att det finns nästintill obegränsat många olika tjänstetyper 

inom datormoln. Några av de tjänster som de nämner är ”Testing as a Service” (TaaS), 

”Information as a Service” (InfoaaS), ”Enterprise as a Service” (EaaS). Vi har i den här 

uppsatsen valt att enbart beskriva de tre mest vanligt förekommande typerna vilka 

Stanoevska-Slabeva & Woznia (2010) talar för. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Fritt återgiven efter Stanoevska-Slabeva & Woznia (2010) 
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3.1.4.1 Mjukvara som tjänst 

Rittinghouse & Ransome (2010) beskriver att det i ett traditionellt sammanhang är vanligt att 

klassificera mjukvara som en produkt, då behöver mjukvara installeras och köras från en 

klient eller server hos användarna. När de istället beskriver begreppet ”Software as a service” 

(SaaS), syftar de till en viss distributionsmodell av mjukvara där en leverantör eller försäljare 

står för systemdriften och möjliggör systemåtkomst för användarna via nätverk eller över 

Internet. Detta innebär att ett vid ett införande av en molnbaserad IT-tjänst, så reduceras 

tidsåtgången på projektet med den tid som det skulle tagit för installation av mjuk- och 

hårdvara hos kunden. Sun, Zhang, Chen, Zhang & Liang (2007) framhåller att vid ett mer 

traditionellt förfarande så får kunden köpa speciella licenser för ett visst antal användare, 

vilka under en tidsperiod får nyttja systemet och få tillgång till support och andra tillhörande 

tjänster. Stanoevska-Slabeva & Woznia (2010) menar att SaaS är det lager som är mest 

synbart för slutanvändarna, eftersom det är själva applikationen som de använder sig av. 

Merparten av slutanvändarna har ingen kontroll eller insikt i den underliggande 

infrastrukturen eller plattformen som SaaS är baserad på. 

När det kommer till SaaS betalar kunden en avgift baserat på kundens verkliga användande av 

tjänsten, vilken inkluderar systemanvändning, drift, förvaltning, och support. Denna 

betalningsmodell skall bidra till ökad kontroll för kundens totala systemkostnad och ger en 

tydlig indikation på vad kunden får ut av sin investering (Sun et al. 2007). Stanoevska-

Slabeva & Woznia (2010) menar att det är kundernas behov av att minska IT-kostnaderna 

som talar för att införandet SaaS och molnbaserade IT-tjänster i organisationer kommer att 

öka. 

Rittinghouse & Ransome (2010) beskriver att SaaS är väl lämpat för att fungera till många 

olika typer av verksamhetsstöd. Som exempel nämner författarna redovisning, kundvård, e-

posthantering, personal, IT-säkerhet, IT Service Management, videokonferenser, webbanalys, 

etc. Sun et al. (2007) framhåller även de att SaaS finns att tillgå för många olika 

systemstödjande funktioner i organisationer. Dock vill de belysa att verksamhetsövergripande 

och omfattande lösningar med SaaS kan i dagsläget ta tid och bli kostsamma projekt att 

genomföra. För att kunna tillfredsställa en organisations behov av en helhetslösning skulle 

detta behöva ske genom att integrera flera olika funktionsstödjande SaaS lösningar. Sun et al. 

(2007) riktar kritik mot att det ännu inte finns några vedertagna standarder eller riktlinjer för 
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hur de olika leverantörerna skall utforma sina tjänster för att underlätta integration med andra 

systemlösningar. 

3.1.4.2 Plattform som en tjänst 

Enligt Rittinghouse & Ransome (2010) är ”Platform as a Service” (PaaS) en utökning av 

leveransmodellen SaaS och utgår från att användarna ges åtkomst till tjänsten via Internet 

eller nätverk och betalar för dess verkliga användande. Rimal, Jukan, Katsaros & Goeleven 

(2011) skriver att idén bakom PaaS är att förse systemutvecklarna med en plattform för 

system- och utvecklingsmiljö, vilken skall stödja utveckling av systemet under hela dess 

livstid. De menar att jämfört med traditionella plattformar, så kan en lösning med PaaS 

reducera utvecklingstiden avsevärt och erbjuda en stor mängd med färdiga utvecklingsverktyg 

och tjänster. Stanoevska-Slabeva & Woznia (2010) beskriver att PaaS medför att utvecklarna 

kan ladda upp sin programkod till plattformen utan att behöva fundera över stöd av den 

underliggande infrastrukturen. Detta är möjligt eftersom det sker en automatisk 

resurshantering beroende på i vilken omfattning programmet används. 

3.1.4.3 Infrastruktur som en tjänst 

Stanoevska-Slabeva & Woznia (2010) beskriver att ”Infrastructure as a Service” (IaaS) är 

resurser bestående av processorkraft och lagringsutrymme. Istället för att en leverantör säljer 

hårdvara i form av fysiska produkter, erbjuder de kunderna åtkomst till en virtuell 

infrastruktur från internet eller nätverk. Skalbarhet är en förutsättning och med det menar de 

att kapaciteten på resurserna skall kunna anpassas efter kundens aktuella behov och grad av 

användande. Kapaciteten skall därmed förändras utan att kunden själv skall behöva agera 

aktivt för det. Enligt Rittinghouse & Ransome (2010) är tanken att tjänsteleverantören skall 

kunna leverera en till synes obegränsad kapacitet till ett mer förmånligt pris än om kunden 

själv skulle stå för infrastrukturen.  

3.1.4.4 Säkerhetsaspekter 

I dagsläget råder det en osäkerhet på marknaden kring säkerheten vid informationshantering i 

molnet. Så länge denna osäkerhet existerar och det inte går att visa på en säker modell för 

informationshantering så kommer många potentiella användare inte ta steget till att flytta sin 

information till molnet. Det är tjänsteleverantörerna som behöver visa att de kan garantera 
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säkerheten eftersom det är de som bär ansvaret om det är något som skulle gå fel (Subashini 

& Kavitha, 2011). 

Komplexiteten i att hantera säkerhetsfrågor i molnet ökar eftersom molntjänster bygger på att 

vara ständigt tillgängliga för användarna via internet, samt att kapaciteten skall kunna skalas 

upp och ner baserat på behovet från användarna. Detta medför att mjukvara och databaser 

som skall hanteras i molnet behöver flyttas över till stora datacenter placerade på olika 

geografiska platser. Därigenom uppstår det nya utmaningar som behöver lösas för att kunna 

garantera en helt säker hantering av data. Här återger författarna att det medför flera olika 

sårbara områden som bland annat har att göra med tillgänglighet, virtualisering, 

webbläsarsäkerhet, datasäkerhet, sekretess, identitetshantering, integritet, dataförluster och 

stöld (Subashini & Kavitha, 2011). 

Det finns olika alternativ av molnlösningar som alla kan användas för att hantera IT-tjänster 

av olika slag. Dessa alternativ har olika sårbarheter när det kommer till att diskutera dem i 

förhållande till säkerhet. Ett publikt moln tillhandahålls av en molnleverantör och är en 

lösning där infrastrukturen är mer eller mindre publikt tillgängligt såsom för en stor grupp 

organisationer. Sedan finns det privata moln, vilka infrastrukturen endast är tillgänglig för en 

organisation. Det kan driftas av den egna organisationen eller av en molnleverantör som en 

tredje part. Det förekommer även kombinationer av dessa alternativ som kallas för 

hybridmoln, där består infrastrukturen av integrationer mellan publika och privata moln 

(Velev & Zlateva, 2011).  

Vidare när det kommer till ett företags val av tillvägagångssätt för att hantera sin information 

med de molnbaserade IT-tjänsterna blir det viktigt att klassificera informationen. Företagen 

behöver då veta vilken typ av data som är affärskritisk och var den då kan lagras för att inte 

riskera att den går förlorad. Därigenom optimeras själva hanteringen av informationen så att 

de kan få ut den största möjliga nyttan som möjligt (Velev & Zlateva, 2011). 
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3.2 Införandeprocess för IT-tjänster 

Vi skall under denna rubrik utifrån teorin beskriva införandeprocessen för IT-tjänster. Vi 

kommer här även att tydliggöra våra definitioner av begreppen. Vi ämnar i och med detta 

kunna tydliggöra och avgränsa vad det är vi avser att studera samt introducera läsaren till 

begreppet införandeprocess. 

3.2.1 Definition av införandeprocess 

Nilsson (1991) redogör för att anskaffning av ett standardsystem är den process som börjar i 

samband med att ett företag tar beslutet att införa ett system till dess att systemet är i bruk i 

verksamheten. Brandt, Carlsson och Nilsson (1998) definierar införande enligt följande: 

”Införandet innebär att man börjar använda anpassat standardsystem 

i den löpande verksamheten. Ett införande kan ske i flera etapper, 

t.ex. delsystem för delsystem.” (Brandt et al. 1998, S. 125) 

Vidare har Brandt et al. (1998) delat in införandet i två parallella arbetsmoment som utgörs av 

installation av systemet samt förankring hos personalen. För att få ett så effektivt och smidigt 

införande som möjligt, extra viktigt är det att ta de två ovanstående arbetsmomenten i hänsyn. 

Brandt et al. (1998) ser utbildning av personalen som något som med fördel bör placeras 

under införandet. Det resultat som en verksamhet bör förvänta sig av ett lyckat införande är 

enligt Brandt et al. (1998) ett fungerande standardsystem och nästa steg är att börja förvalta 

detta system. 

Hedman & Lind (2009) redogör för livscykler rörande införande av standardsystem. På temat 

upphandling och införande av standardsystem menar författarna att det är vanligt med just 

införande av standardsystem på företag som saknar kompetens och resurser att egenutveckla. 

Vidare nämns även att det ständigt ökande utbudet av standardsystem ger ökad möjligheten 

att faktiskt kunna införa standardsystem som är av god passform för verksamheten. Införandet 

som sådant anser Hedman & Lind (2009) vara införandet av standardsystemet i verksamheten 

samt eventuella verksamhetsförändringar detta får som följd. I hela livscykeln menar 

författarna att införandefasen är det som efterföljer själva upphandlingsfasen och 

införandefasen lämnar över till en förvaltningsfas när systemet är infört. Införande processen 

för upphandling och införande av affärssystem enligt Hedman & Lind (2009). 
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Fig. 3. Fritt återgiven efter Hedman & Lind, ”Temperaturen på affärssystem i Sverige”, 2009 

S.137. 

3.2.2 Utmaningar vid införande av IT-tjänster 

Hederstierna Montén (2003) redogör för två orsaker till att ett företag vill byta 

informationssystem. Den första är vanligt förekommande och beror på att systemleverantören 

har slutat uppdatera systemet. En annan orsak kan vara att affärsverksamheterna har 

utvecklats sedan införandet av det första informationssystemet och att det inte längre ger ett 

fullgott stöd. Jukic & Jukic (2010) anser att dagens alla medelstora till stora organisationer 

befinner sig i en ständigt pågående process bestående av investering i och anskaffning av 

informationssystem.  

Det är enligt Jukic & Jukic (2010) många projekt för införande av IT-system som kan 

klassificeras som misslyckade, på grund av att de inte blir klara i tid, inte håller budget eller 

att systemet inte motsvarar kundens krav. Hederstierna Montén (2003) redogör för att det är 

ytterst svårt för en leverantör att lyckas med ett införande i de fall då kunden redan har 

bestämt sig för ett visst system, trots att det inte passar in i verksamheten. Bartis & Mitev 

(2008) redogör för att ett införande av ett IT-system är ett komplext projekt där många olika 

faktorer måste hanteras samtidigt. De beskriver vidare några vanligt förkommande orsaker till 

att tidigare projekt för införande av IT-system har misslyckats. En orsak som var mer vanlig 

under 1960-talet var att IT-systemen hade tekniska och konstruktionsmässiga brister så att de 

därigenom inte kunde leverera tillräckligt bra verksamhetsstöd. Idag förekommer det snarare 

brister i användarinvolvering i införandeprojekten som kan resultera i stora problem med 

förändringsmotstånd hos användarna. Bartis & Mitev (2008) anser att om användarna är 

negativt inställda till IT-systemet kan även ett lyckat systeminförande resultera i ett 

misslyckande i slutändan. Därtill nämns brister som kan kopplas till ledning och organisation 

som förekommande orsaker till misslyckanden vid ett införande.  

Bartis & Mitev (2008) lägger vikt på att beskriva sambandet mellan systemet och 

organisationen, där båda faktorer påverkar varandra. Davenport (1998) anser i detta 

sammanhang att den logik som informationssystemet är uppbyggt på påverkar företagets 

strategi, kultur och organisering. Bartis & Mitev (2008) redogör för att det trots mycket 
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forskning kring införande av informationssystem, råder delade meningar inom litteraturen 

kring vilka de verkliga framgångsfaktorerna är för ett lyckat systeminförande.  

3.2.3 Erfarenheter från införanden 

Som vi tidigare har nämnt så förekommer det flera olika meningar kring vilka 

framgångsfaktorerna är för ett lyckat systeminförande i en verksamhet. En orsak till att 

meningarna på vissa delar går isär kan vara på grund av den komplexitet som behöver 

hanteras samtidigt. Nedan kommer vi att redogöra för erfarenheter som är viktiga i ett 

systeminförande. 

Hederstierna Montén (2003) menar att kartläggning av erfarenhet från tidigare lyckade projekt 

är ett viktigt medel för att förmedla kunskaper vidare till andra organisationer. Nedan listar vi 

sex punkter som Hederstierna Montén (2003) anser som viktiga för ett lyckat resultat av ett 

införande av ett nytt informationssystem.  

 Ömsesidig kunskap mellan leverantör och kunden där leverantören är väl insatt i 

verksamheten och att kunden blir väl insatt i sin nya IT-lösning. Här kan aktiviteter 

som utbildning av användare nämnas. En ökad kunskap kan också bidra till att 

kommunikationen mellan parterna underlättas.  

 Ett arbetsklimat där alla kan säga vad de tycker och visar förtroende och respekt för 

varandra. Det rekommenderas även att stanna upp och utföra utvärderingar av 

projektet med jämna mellanrum. 

 Att utföra en objektiv förstudie som inte påverkas av det befintliga systemet och 

arbetssättet. Det kan vara svårt att bortse från rutiner och arbetssätt som har utförts i 

många år. Det är vid val av system viktigt att välja ett där funktionaliteten stämmer så 

bra överens med verksamhetens krav som möjligt. 

 Att skapa en vilja bland alla i organisationen till förändring och att ta till sig det nya 

arbetssättet. Det är ofta inte ekonomisk försvarbart att anpassa systemet för att passa 

verksamheten fullt ut. 

 Att tydligt definiera det ursprungliga syftet med systembytet, så att det inte glöms bort.  

 Att inte börja med implementeringsarbetet innan det är säkerställt att kundens behov 

matchas mot systemets möjligheter. Här ställs det stora krav på att kravspecifikationen 

är noggrant utformad. 
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Kunskap är en aspekt som anses vara mycket central för en lyckad implementering, detta 

gäller åt båda hållen. Verksamheten som skall få en lösning implementerad måste ha kunskap 

om det system som skall implementeras. Kunskapskravet är dock även högt för leverantören 

som måste förstå sig på den specifika verksamheten samt de saker som gör verksamheten unik 

(Hederstierna Montén, 2003). Det krävs en hög nivå av ömsesidig kunskap för att kunna nå en 

lyckad lösning för alla inblandade parter. Är verksamheten informerad får den även en 

möjlighet att ställa mer specifika frågor och krav till leverantören och på så sätt iterativt med 

leverantören få en djupare insikt, vilket ökar möjligheterna för ett lyckat införande. 

Hederstierna Montén (2003) menar att det är ett krav vid införande att det finns en stödjande 

metod som tar hänsyn till kunskap om systemet samt dess möjligheter att kombineras med 

processer som finns i verksamheten. 

3.2.4 Strategi för införande standardsystem 

Brandt et al. (1998) framhållet vikten av att använda en strategi för införande av 

informationssystem, med just strategi menar de det angreppsätt med vilket det ämnas uppnå 

ett önskat resultat. Brandt et al. menar att strategin ger både en långsiktig inriktning för 

verksamheten men även ger verksamheten en riktlinje för hur den bör samverka med sina 

externa relationer. Brandt et al. gör inledning av strategi i fem delområden: 

 Företagsstrategi: strategier för att uppnå en lönsam operativ verksamhet samt att 

uppfylla verksamhetens affärsidé. 

 Informationsstrategi: strategier för att nå en god passning mellan den operativa 

verksamheten samt systemstrukturen är det viktigt att identifiera de olika aktörernas 

informationsbehov. 

 AU-strategi (Administrativ Utveckling): strategier för att uppnå effektivitet inkluderar 

även att förvalta genom att nyttja kompetens och metoder.  

 VFS-strategi (Väljer & Förvaltar Standardsystem): strategier för att effektivt nyttja 

standardsystemen genom lämpliga riktlinjer såsom från en förstudie. 

 ADB-strategi (Automatisk Databehandling): strategi för effektivt användande av 

befintlig och kommande hårdvara och infrastruktur. 

Vanligt förekommande är att verksamheter formulerar strategier så som en slags spelregler 

som då begränsar handlingsmöjligheten i vissa beslut. Det är viktigt att verksamheten arbetar 
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för att nå en harmoniserande nivå mellan de olika strategierna. Brandt et al. (1998) menar att 

strategi för VFS är den av de olika strategierna de olika verksamheterna ofta jobbar minst med 

att utveckla. Brand et al. ser utformandet av en VFS-strategi som en process bestående av fyra 

faser. Inledningsvis handlar det om uppstart av strategiarbetet följt av utarbetandet av VFS-

strategien. När de två stegen är genomarbetade så fastställs VFS-strategien vilket sedan 

avslutas med en fas av återrapportering av erfarenheter. Som bas till VFS-strategien så ligger 

insamlande av information samt fakta ifrån praktiskt arbete avseende verksamhetsprocesserna 

samt deras samspel med de olika informationssystemen som finns i verksamheten.  

Vad det gäller indelningen av strategi för standardsystemen påvisar Brandt et al. (1998) en 

modell för att dela in verksamheten i olika nivåer. Han förespråkar en strategisk, en taktisk 

samt en operativ nivå. Den strategiska nivån handlar om system som ger ledningen möjlighet 

att ta mer strategiska beslut såsom affärsorienterade databaser eller executive information 

systems. Den taktiska delen innehåller informationssystem som ger konkurrensfördelar 

genom t.ex. ny teknik. Slutligen i den operativa nivån så finns den största andelen 

standardiserade system, här finns system för administration och andra löpande processer inom 

verksamheten. Vidare går det att tänka sig personalsystem, CAD-system och ekonomisystem. 

Brandt et al. (1998) menar slutligen att det är viktigt att fastställa en strategi hos ledningen 

inom verksamheten men även hos verksamheten som helhet genom att informera om 

innehållet.  

Brandt et al. (1998) framhåller även att vad det gäller att köpa standardsystem så syns det att 

IT-avdelningarnas framtida roll kommer att ändras något. Då de kommer mer få en 

förvaltande roll av den systemportfölj innehållande standardsystemen. Det huvudsakliga 

syftet för IT-avdelningen enligt Brandt et al. (1998) blir att se till att standardsystemen 

fungerar korrekt sinsemellan och att de kan kommunicera med varandra på ett fullgott sätt. 

Det är även viktigt att upprätthålla kunskap om standardsystemen framförallt om 

verksamheten har system som måste interagera med varandra. Det är viktigt att ha kunskap 

inom verksamheten för att inte fastna i ett leverantörsberoende menar Brandt et al. Som en del 

av sin strategi för standardsystemen bör verksamheten enligt Brandt et al. se till att lära känna 

leverantörens nuvarande samt kommande planer (strategier) för standardsystemet. Detta både 

för att se positiva och negativa mönster, ett exempel på ett positivt mönster kan vara ett 

sammanslagande av två standardsystem som skulle passa verksamheten bra.  
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3.2.5 Förstudie 

Vid en förstudie läggs grunden för den kommande utvecklingen alternativt implementeringen. 

Det är i denna del av en införandeprocess som problemet preciseras och det arbetas fram ett 

förbättringsförslag som är grundat i både styrkor och svagheter som finns i den befintliga 

verksamheten. Eftersom en verksamhet oftast har begränsade resurser så krävs det ofta någon 

typ av prioritering runt vad som skall väljas att gå vidare med. Det är därför viktigt att göra en 

grundläggande analys av orsaker till problem samt vilka vinster verksamheten kan få av 

specifika lösningar eller förändringar, detta för att göra det enklare att rangorda framtagna 

förslag (Brandt et al. 1998). Vidare menar Brandt et al. att just förstudien är viktig för att reda 

ut att lösningarna verkligen löser rätt problem.  

Hedman & Lind (2009) poängterar även de, vikten av förstudien för ett införande, de 

beskriver förstudien som en möjlighet att skatta behoven samt få en indikation om 

införandeprojektet är genomförbart. Vid stora införandeprojekt såsom till exempel 

anskaffning av ett affärssystem kommer innebära både verksamhetsförändringar i sig utöver 

det mer systemspecifika införandet (Magnusson & Olsson, 2009). Vidare menar Magnusson 

& Olsson att förstudierna som verksamheter utför ofta ser olika ut, den övergripande idén med 

förstudierna är att se vilket verksamhetsbehov systemet som skall införas skall uppfylla och 

hur det skall kunna uppfylla dessa krav. Det är vanligt att i förstudien specificerar 

funktionalitet för systemet samt vilka processer som systemet ämnar stödja, samt hur planen 

är att utföra projektet (Magnusson & Olsson, 2009). 

Brandt et al. (1998) delar in förstudien i tre delar, strategiförstudien, utvecklingsförstudien 

och förvaltningsförstudien. Den strategiska förstudien är till för att planera utvecklingen och 

förvaltning, det gäller att försöka arbeta långsiktigt och se på verksamheten behöver på ett 

mer övergripande sätt. Utvecklingsförstudien handlar om kravspecificering som kommer 

ligga till grund vid införande av systemet alternativt tjänsten. Det är av stor vikt att fokusera 

på att identifiera krav och sedan omvandla dessa till mer funktionella krav och mål både för 

standardsystem och mer egenutvecklade system (Brandt et al. 1998). Avslutningsvis kommer 

förvaltningsförstudien här att handlar om att kunna identifiera åtgärder som är funktionellt 

möjliga att integrera med de befintliga systemlösningarna. Brandt et al. nämner att de som 

inte utför införandet baserat på förstudie ofta ytterligare behov av ändringar brukar komma 

fram vid senare skeden. Vanligt förekommande etapper i en förstudie är nulägesbeskrivning, 

problemanalys, åtgärdsanalys samt rapportering. 
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3.2.6 Val av standardsystem 

Vid val av standardsystem så handlar det om att hitta det standardsystem som bäst passar 

verksamheten och på så sätt kan ge verksamheten ett effektivt stöd. Det handlar om att välja 

mellan flera olika alternativ för att hitta det ”bästa” alternativet (Brandt et al, 1998). Brandt et 

al. menar vidare att det oftast handlar om en process där utgångspunkten är en större mängd 

möjliga system som sedan skall reducerar i olika omgångar för att få en slutgiltig kandidat, 

detta finns även återgivet av Nilsson (1991). Finns inget alternativ som passar verksamheten 

så får verksamheten egenutveckla eller anskaffa en mer specialanpassad lösning. Som grund 

för val av standardsystem och dess leverantör ligger förstudien som tagit fram de krav som 

systemet måste uppfylla. Nilsson (1991) beskriv beslutsprocessen som repetitiv och det är 

vanlig att den är iterativ till sin karaktär, det finns flera anledningar till att det uppstår behov 

av att iterera. Nilsson nämner bland annat ny kunskap om standardsystemen, förändrade 

förutsättningar eller tillbakadragna erbjudanden som vanliga faktorer. 

 Brandt et al. (1998) poängterar vikten av att inte bara titta på systemet som sådant utan även 

ta hänsyn till leverantören, vad kommer det finns för möjlighet till exempel få för support och 

service? Vid val av leverantör bör även hänsyn tas till faktorer som hur trovärdig och pålitlig 

leverantören är. Nilsson (1991) poängterar att vid ett val av standardsystem inte bara handlar 

om att välja ett system utan även en specifik leverantör. Magnusson & Olsson (2009) 

benämner vikten av betänksamhet vad det gäller vikt av leverantör och anser att val av 

leverantör är minst lika viktigt som valet av faktiskt lösning, de menar att en leverantör som 

inte är intresserad av kundnöjdhet skall förkastas då relationen mellan leverantör och kund är 

av yttersta vikt. Den finansiella statusen samt storleken på leverantören av standardsystemet 

är också något som Magnusson & Olsson (2009) framhåller som viktigt att ha med i 

bedömningen, då de menar att effekten av storlek kan medföra en högre trygghet för 

framtiden.  

3.2.7 Införandet i verksamheten 

När val och anpassning är utfört så är nästa steg att föra in standardsystemet i verksamheten 

på ett så ordnat och effektivt sätt som möjligt. Hur ett införande ser ut kan variera lite och kan 

vara allt från något som är väldigt snabbt utfört till något som måste delas upp i flera olika 

etapper. Brandt et al. (1998) menar att det finns en tydlig koppling den tid som läggs ner vid 

ett införande och den tid som las på förstudie och strategi.  
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Brandt et al. (1998) menar att det finns två sidor av införandet nämligen installationen samt 

förankringen. Installationen är av mer teknisk aspekt och rör den fysiska installationen av 

standardsystemet, detta steg kan variera från driftsättning av servrar enligt mer traditionellt 

manér till anslutning till servrar som hostas av annan part. Viktigt under denna del är att 

säkerställa att de informationsutbyten som finns mellan omkringliggande system fungerar 

korrekt. Vidare skall den som för in systemet i detta steg enligt Brandt et al. (1998) göra 

slutlig systemtest samt skapa dokumentation. Vid själva driftsättandet av standardsystemet så 

ingår även acceptanstestet där framtida användare får möjlighet att kontroller att det stämmer 

överens med vad som avtalats. Utöver acceptanstesten så utförs även systemtester för att se så 

att driftsättningen vart godartad menar Brandt et al. 

En aspekt av införandet är integration, Magnusson & Olsson (2009) beskriver integrationen 

som ett möjliggörande för två separata system att utbyta information. I dagens verksamheter 

där olika systemlösningar används finns ett stort behov av möjligheten att integrera. Vid 

införandet behövs inte bara hänsyn tas till integrationsaspekten internt menar Magnusson & 

Olsson (2009) då det även kan handla om att möjliggöra kommunikation mot system som 

finns hos leverantör eller kund. Att utreda vilket integrationsbehov som finns är något Nilsson 

(1991) med fördel ser placeras redan under förstudien och som kopplas till valet av system.  

Sun, Zhang, Chen, Zhang & Liang (2007) menar att funktionaliteten från SaaS kan variera 

med att de ofta fyller en mindre funktion och därför finns ett stort behov av att integrera 

tjänsterna med varandra för att uppnå affärsnytta. Vidare menar Sun et al. att det i stort saknas 

standard och riktlinjer för hur integration mellan olika tjänster skall utföras, många 

verksamheter har sedan tidigare befintliga system som det även måste finnas en fungerande 

integration mot. Magnusson & Olsson (2009) menar att arvssystem är ett påtagligt problem 

för många företag. I ett företag som varit aktivt över en längre tid finns ofta en systemmiljö 

som till stor del saknar struktur. Denna utgör också en utmaning i integreringen mot SaaS då 

det rör sig om många olika tjänster (Magnusson & Olsson, 2009). 

Brandt et al. (1998) påvisar att just förankring hos personal i en verksamhet är en mycket 

viktig del av införandet. En bra utgångspunkt är att användarna får information om systemet i 

god tid samt möjlighet till utbildning i systemets funktioner. Men det är inte bara information 

och utbildning som är en viktig del i denna förankring, på ett organisatoriskt plan är det även 

viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika organisatoriska enheterna inom 
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verksamheten. Detta för att ha möjlighet att kunna utnyttja standardsystemet till maximal 

effektivitet (Brandt et al., 1998).  

3.2.8 Utbildning 

Brandt et al. (1998) poängterar utbildning som något som traditionellt är viktigt vid en 

införande av en IT-tjänst, vidare menar de att utbildning är något som ofta blir åsidosatt vid 

införande av just standardsystem då det är meningen att införandet skall gå snabbt. Brandt et 

al. menar att det finns goda förutsättningar för just utbildning vad det gäller ett 

standardsystem då införarna vid ett tidigt skede vet en stor del av systemets funktioner. Brandt 

et al. menar att utbildning då den används ofta initialt inleds med en slags översiktsutbildning 

för den användargrupp som skall nyttja systemet.  Denna översiktsutbildning följs sedan ofta 

av något mer praktiskt inslag där användare får t.ex. följa en order genom hela 

orderprocessen. Efter att användarna praktiskt fått arbeta med standardsystemet kan en 

utbildare med all fördel tillämpa mer teori för att ge användarna mer fördjupad kunskap. 

Vidare menar de att fokus är på skräddarsydda utbildningar där möjlighet finns att kartlägga 

olika målgrupper och utreder deras behov. 
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer vi redogöra för den del som utgör vår empiri. Empirin utgörs i denna 

studie av intervjuer med sex personer som aktivt jobbar med just molnbaserade tjänster. Att 

personerna just arbetade aktivt med molnbaserade tjänster var en aspekt som vi fann viktig, 

vidare ansåg vi det vara ytterst relevant att personerna hade lång erfarenhet i branschen så 

att de även har arbetat med mera traditionella införanden av system och tjänster. Detta för 

att de skall kunna reflektera över det som särskiljer mellan de olika förfarandena. Vi kommer 

att presentera intervjuerna uppdelat per person och bygga upp innehållet med hjälp av så 

mycket citat som möjligt för att skapa en så hög transparens till våra tolkningar som möjligt 

för läsaren. Genom detta vill vi erhålla en tydligare koppling till studiens slutsatser. 

4.1.1 Jonas Hermansson 

 

Företag: Konsultbolag1 

Befattning: Konsultchef inom kravställning och test 

År i yrket: 17 år 

Utbildning: Dataingenjör, KTH 

Tidigare erfarenheter: Har arbetat på flera stora företag med inledningsvis 

systemutveckling men har sedan ca 10 år tillbaka arbetat mot 

test, kravhantering samt utbildning. Inom molnbaserade projekt 

har det handlat mest om olika webbportaler, framförallt e-

handelsportaler försäljning av mobiler och lansering av 4G . 

 

4.1.1.1 Molnbaserade IT-tjänster 

När Hermansson skall beskriva de molnbaserade IT-tjänsterna nämner han att det förekommer 

flera olika definitioner för vad en molnbaserad IT-tjänst är. Han menar att en molnbaserad IT-

tjänst såväl SaaS som PaaS, på något sätt alltid bör vara tillgänglig för användarna via 

internet. 
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”Egentligen något som är publikt tillgängligt via nätet egentligen via, eller jag tycker den på 

nått sätt skall vara tillgänglig via internet” 

Enligt Hermansson så påstår de flesta stora bolagen att de idag tittar på molnbaserade IT-

tjänster. Dock anser han att det i dagsläget är vanligast att de molnbaserade IT-tjänster 

används inom nya bolag, som har korta beslutvägar och som ännu inte hunnit skaffa sig någon 

befintlig infrastruktur.  

”då är det lättare att gå ut på nätet än om man har massa färdig infrastruktur som skall 

integreras med de här molntjänsterna, det känns ju som en av de stora svårigheterna.” 

Hermansson har vid väldigt många projekt varit med om att kunden väljer att hyra just 

lagringsutrymme i molnet, eller någon databas liknande Amazons F3-tjänster. När vi frågar 

om vilka molntjänster som Hermansson tycker förekommer mest inom näringslivet svarar han 

att: 

”Man installerar sällan en egen Exchange-server utan väljer molnbaserat, men även CRM-

system alltså affärstödssystem, säljstödssystem känns det som nästan alla mindre och 

medelstora bolag väljer att lägga ut i molnet. Det är även många saker som 

kreditkortstjänster och sådana typiska stödtjänster som känns väldigt utbrett men ingen 

funderar på att det faktiskt är molnbaserat utan det bara används.” 

Vid anskaffning av en molnbaserad IT-tjänst är det enligt Hermansson vanligast att kunden 

betalar per nyttjad användare eller baserat på tidsenheter efter dess verkliga användande. 

Därigenom uppstår det sällan någon initial kostnad vid anskaffning av en molnbaserad IT-

tjänst.  

”det är väldigt sällan någon initial kostnad, utan man vill locka in folk. Många är ju snarare 

tvärt om att man får använda det gratis eller till halva kostnaden under den första tiden eller 

till exempel de tre första månaderna” 

Dock redogör Hermansson för att kostnaden oftast är väldigt låg i början, men när systemet 

och infrastrukturen börjar växa i omfattning ökar kostnaderna i samma takt.  

”Vi har sett att det blir rejäla kostnader när man använder cloud mycket, helt klart” 

I många av de tidigare införandeprojekt av molnbaserade IT-tjänster som Hermansson har 

varit delaktig har kunden valt att införa flera olika tjänster och det har då varit nödvändigt att 

integrera olika applikationer med varandra.  
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”Det finns ju visst integrationsstöd, men det blir ju ofta en hel del byggande manuellt. I 

dagsläget finns det ju ingen etablerad standard” 

”De flesta använder helt olika API:er och standarder…”  

4.1.1.2 Införande av molnbaserade IT-tjänster 

Hermansson anser att upphandling och ett införande av SaaS i stora drag är ganska likt 

förfarandet som sker vid en standardtjänst eller produkt. Dock poängterar han att han upplever 

att den största skillnaden är att fokus i förstudien flyttas från ”hur” till ”vad”. 

”men om man tänker på det som skiljer från ett mer traditionellt projekt är att fokus numera 

blir väldigt mycket på VAD man skall göra, vad man skall åstadkomma. Det borde det 

egentligen alltid vara i systemutveckling men när man kommer till kritan i det traditionella 

projekt blir det väldigt mycket HUR vi skall införa, vilka plattformar, vilka servrar, vilket 

utvecklingsspråk o.s.v” 

Hermansson beskriver att när det kommer till upphandling av SaaS så behöver man inte 

längre tänka på dessa omkringliggande aspekter och fokuset på de aspekter som påverkar 

valet av system blir allt viktigare.  

”vad behöver vi stöd för, vad behöver vi för systemstöd, vad kräver vår verksamhet. Fokuset 

blir för mig mer rätt och tydligare om man upphandlar de molnbaserade tjänsterna enligt 

mig” 

Det framkommer även under intervjun att dagens molnbaserade IT-tjänster som Hermansson 

har kommit i kontakt med, inte tillåter särskilt stora anpassningar utanför sitt 

standardutförande.  

”Oftast är det ju betydligt sämre i molnbaserade system, det är det ju. Men det blir en del av 

förstudien att säkerställa att det system man köper in faktiskt följer organisationens 

arbetssät...” 

”…eftersom det går att konfigurera standardsystem vill alla göra det hur mycket som helst så 

det drar iväg i kostnader. Medans molnbaserade så slipper man hela de bitarna och man kan 

ju känna sig lite begränsad men man sparar helt klart en hel del resurser i form av tid och 

pengar. Sen blir det ju såklart en avvägning av vilket stöd man får” 

Hermansson anser i samband med detta att förstudiens roll i införandeprocessen blir allt mer 

viktig vid molnbaserade IT-tjänster och att den tar en större plats än tidigare. 
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”Den växer väldigt mycket, medans andra delar kan gå väldigt mycket fortare så växer 

förstudien  ut och tar en väldigt central och stor plats av projekttiden och projektbudgeten.” 

Det framkommer också under intervjun att det är av stor vikt att i förväg noga bedöma 

trovärdigheten hos de olika tjänsteleverantörerna som erbjuder de molnbaserade IT-tjänsterna. 

Detta med anledning att kunden överlämnar sin affärsdata i deras händer.  

”Proof-of-koncept-taktik så man får helt enkelt utvärdera de olika tjänsterna dels rent 

funktionsmässigt, men även så en stor del som man oftast inte tänker på i början är att 

säkerställa vad det är för leverantör, kommer de gå i konkurrs imorgon eller kommer de 

finnas i 3-4 år. Å, rekommendationer och sådär. Det förflyttas lätt till lite detektivarbete rent 

initialt i projekten.” 

Hermansson menar att i de införandeprojekt som han har deltagit i, uppskattar han inte att det 

läggs mer tid på just utbildning under införandet. Hermansson tycker dock att det förekommer 

en förändring i hur man utbildar. Utbildningen går mot att bli mer decentraliserad men även 

mer effektiv, detta baserar Hermansson på att man istället för att samla alla användarna på ett 

ställe och hålla en utbildning så ser han en skiftning till att det ofta finns en befintlig testmiljö 

hos leverantören. I de projekt Hermansson varit med i har man då istället kompletterat 

leverantörens testmiljö med olika typer av uppgifter så att utbildning kan ske i en form som 

mer liknar självstudier.  

”Här är det mer självstudier att det finns en befintlig testmiljö hos leverantören som man kan 

gå in i och man kan dela ut uppgifter och ha en kortare genomgång så de får utbilda sig 

själva så utbildningen har varit mer decentraliserad och betydligt effektivare.”  

4.1.1.3 Möjligheter av ett införande av molnbaserade IT-tjänster  

En av de främsta fördelarna, vilken Hermansson lyfter fram med molnbaserade IT-tjänster är 

den flexibilitet och riskminimering som kan erhållas vid ett införande av en molnbaserad IT-

tjänst.  

”Eftersom man inte köper fast sig från början i någonting när man börjar, så är det så lätt att 

man vågar prova och experimentera med det. Och man behöver inte oroa sig att man köper 

fast sig i fel system.” 
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”fungerar det inget vidare eller firman går dåligt så kan man stänga ner den med ett väldigt 

kort varsel. Så därigenom tar man en väldigt liten risk. Sedan att det går väldigt snabbat att 

komma igång, det är väl de stora fördelarna.” 

Därtill anser Hermansson att de som arbetar med att införa molnbaserade IT-tjänster blir 

mindre beroende av vilken plats som de utför arbetet från och att detta gynnar de 

organisationer som har en geografisk spridning. 

”Det är många som jobbar hemifrån när det passar. Att vi då har allting liggandes i molnet, 

gör ju att det inte spelar någon roll om man sitter på kontoret eller hemma, eftersom allt 

fungerar på samma sätt oberoende av vart man sitter, när det gäller stödtjänster och IT-

stöd.” 

Trots att det krävs viss integration och att olika leverantörer bygger sina tjänster på olika 

programspråk så anser Hermansson att det är ganska så lätt att ta reda hur man skall göra. 

”Så även om det inte finns färdiga integrationer så är det ganska lätt att bygga integrationer 

trots allt, och för att begripa hur man skall göra för att använda de här tjänsterna eller hur 

man skall uttrycka det. Det blir en ganska så stor tydlighet faktiskt kring de bitarna.” 

En skillnad och tillika fördel som ett införande av en molnbaserad IT-tjänst i en organisation 

med 500 anställda kan medföra i jämförelse med ett införande av ett traditionellt 

standardsystem är enligt Hermansson, att hela projekttiden kan kortas ned avsevärt. Detta 

eftersom man inte behöver tänka på eller sätta upp någon infrastruktur i form av servrar och 

programinstallationer. 

”man kan jämföra två typexempel som t.ex. är bokföringssystem av olika slag för ekonomiska 

sektorn. Det har ju länge varit standardsystem som man infört SPSC, Hogia och vad de heter 

som man infört. Så det har inte varit några konstigheter, men som förut när man infört 

sådana så gjorde man först en traditionell förstudie och sen upphandling efter det, men sen 

när man gjort det och man hade bestämt sig så skulle man börja sätta upp sin egen 

infrastruktur där hemma…” 

”…Så startsträckan blev oftast ganska lång eftersom just infrastrukturen oftast tar längre tid 

än man tror, då handlar det oftast om som allra bäst ett par månader men ofta upp till ett 

halvår. Medans om man använder sig av en molnbaserad lösning så har man väl bestämt sig 

att det är det här man skall ha och fått det konfirmerat så är det egentligen bara hur snabbt 

man kan utbilda personalen för det går så väldigt snabbt att konfigurera upp de här systemen 
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och allt är färdigt. Så det handlar egentligen om veckor eller en månad, så det är ju mycket 

snabbare och då jämför jag ju ändå med standardsystem.” 

4.1.1.4 Utmaningar av ett införande av molnbaserade IT-tjänster 

Enligt Hermansson så finns det också i dagsläget flera risker som man behöver ta hänsyn till 

vid ett införande av molnbaserade IT-tjänster. En följd av att de molnbaserade IT-tjänsterna 

utvecklas, drivs och förvaltas av en leverantör är då att projektet och i sin tur kunden blir 

beroende av denne leverantör. Om kunden har valt att använda sig av flera olika tjänster så 

uppstår ett beroende av flera externa leverantörer. 

”Och sen rent teknisk så säger man att suporten varierar väldigt mycket. Om man vill bygga 

mot eller införa en tjänst så är ju vi väldigt beroende av viket stöd som man kan få när man 

dyker på ett problem. Man får därigenom väldig många externa beroenden under projektet. 

Då man är väldigt beroende av väldigt många andra.” 

Det finns även en viss risk att man skapar ett beroende till leverantören av tjänsten dels när 

man bygger integrationer mellan applikationer. 

”man sätter sig ju lite i en beroendeställning om det är så att man bygger integrationer 

mellan, det kan man göra absolut. Så där gäller ju att man bygger de här integrationerna så 

generiska som möjligt...” 

En faktor som pekar på ett ännu större beroende är att det idag förekommer osäkerhet hur man 

läser ut lagrad data från systemen. 

”…det som är riktigt påverkande på ett beroende är att man inte vet, eller det är inte 

standardiserat hur man läser ut data. Så om jag har stora mängder data hos en leverantör i 

ett system, så kan det vara jättesvårt att få ut sin data och kunna läsa in det i det nya 

systemet.” 

Hermansson redogör för att det precis har kommit upp en standard inom datormoln som skall 

förenkla integration och utläsning av data. Dock påpekar han att denna ännu inte har hunnit få 

någon genomslagskraft på marknaden. 

”Jag har inte sätt någon leverantör som använder sig av den, trots att de säger att de skall 

göra det. Så det är ju ganska problematiskt och just därför är jag faktisk ganska förvånad 

över att många företag lägger ut sina säljstödsystem, där deras data är det livsviktiga. Men 

det är vanligt förekommande, och det ser jag som ett stort problem.” 
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Sedan nämner han säkerhetsaspekterna som ett stort område som man måste ta hänsyn till och 

arbeta för att säkerställa vid ett införande av molnbaserade IT-tjänster. Här anser Hermansson 

att det uppstått nya svårigheter jämfört med tidigare.  

”det är ju naturligtvis säkerhetsaspekten, trots att man försöker att utföra validering och 

verifieringar av säkerhet, genom att gå på referenser och se att de följer ISO-standard, och 

annat så är det jättesvårt att faktiskt veta vad leverantören gör med dina data.” 

Hermansson tror att en av de största frågeställningarna som hindrar framfarten av 

molntjänster just nu är frågor rörande säkerhet, då det är en så pass central fråga. Hermansson 

tror att vi i framtiden kommer få se fall där kunders data gått förlorad och leverantören blir 

juridiskt ansvarig. 

”Folk kommer att underminera var faktiskt datat finns, så vi kommer säkert att få några fall 

där data försvinner. Då är det ju inte leverantören som är juridisk bunden utan det är du som 

är ansvarig mot dina kunder, sen kan ju du stämma din leverantör i din tur.” 

”Just CRM-system är lite intressant för det är för många bolag det mest känsliga och 

viktigaste data man har och där pratar man nästan aldrig om säkerheten eller funderar så det 

är lite intressant”. 

4.1.2 Tony Mannila 

 

Företag: Logica 

Befattning: Director Infrastructure Strategy, Coordinator cloud outsourcing 

activities Sweden. 

År i yrket: 26 år 

Utbildning: 4 årig teknisk samt 40 poäng matematik på Stockholms 

Universitet 

Tidigare erfarenheter: Leverans av standardiserade infrastrukturtjänster, Sälj och 

marknadsutveckling av cloud-tjänster. 
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4.1.2.1 Molnbaserade IT-tjänster 

När Mannila får frågan om han kan definiera molntjänster svarar han: 

”För mig är molnbaserade tjänster elastiska vilket innebär att det skalar upp och ner efter 

nyttjandet, det är det viktigaste nyckelordet för mig och det andra är att det är pay-per-use att 

man betalar för det man använder och det man använder är helt efter de behov man har just 

då.”  

Om man tittar på de kunder som Mannila stöter på så är de nya tjänsterna han anser populärast 

vara facebook-liknande tjänster för verksamheter. Man kanske har programvaror för att chatta 

i dagsläget men inte för att samarbeta via communities, wikies eller andra möjligheter. Runt 

infrastruktur där är det många som har lagt ut det och nyttjar möjligheten till test och 

utveckling för applikationer som har lite lägre säkerhetskrav. De kan då dra nytta av att det 

finns modeller där man kan betala per nyttjande och det är väldigt snabba leveranstider utan 

längre åtagande, det är väl egentligen där det har börjat hända mest.  

”Sen finns det ju även CRM, säljstödssystem där jag inte riktigt förstår varför just dom, den 

typen av system har slagit igenom väldigt mycket i molnet eftersom det innehåller så mycket, 

det är ju företagets pipeline på prospects och pågående affärer men av nån anledning så finns 

det väldigt mycket som hamnar som molntjänster.”  

4.1.2.2 Införande av molnbaserade IT-tjänster 

Mannila beskriver ett införande av molntjänster där det är viktigt att kunden involveras och att 

beslut sker i ett nära samarbete med kunden. 

”Normalt sett driver vi ett gemensamt transitionsprojekt där både vi och kunden finns med i 

styrgruppen, och där planerar man alla aktiviteter som skall genomföras, inklusive 

utbildning. I projektet sätter man också upp de kriterier som skall gälla för att godkänna 

produktionssättningen, och i regel kan vi heller inte fakturera kunden innan alla kriterier är 

uppfyllda, dvs vi har en nöjd kund.” 

När det kommer till att utbilda användarna i den anskaffade molntjänsten så redogör Mannila 

för att det sällan är något som molnleverantören aktivt utför.  

”Normalt sett tillhandahåller inte molnleverantören integrationshjälp, utbildning osv som vi 

service-providers gör, utan de tillhandahåller en ”try-and-buy”, och om kunden tycker att det 

fungerar registrerar/avtalar kunden sig för att nyttja tjänsten. Då startar faktureringen, och 
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kunden tar själv på sig ansvaret för att utbilda sina användare och hantera eventuella 

supportfrågor” 

4.1.2.3 Möjligheter av ett införande av molnbaserade IT-tjänster  

En av de saker som Mannila ser som den största fördelen med molnbaserade IT-tjänster är att 

man flyttar risken till den som levererar tjänsten. Har kunden väldigt mycket att göra i sin 

verksamhet och det kommer in mycket order eller affärer och det behövs mer resurser i form 

av systemapplikationer så behöver man inte göra en stor investering för att klara att hantera 

det.  Mannila menar vidare att man även får bra möjligheter att hantera konjekturskillnader, 

då man kan anpassar sina kostnader för verksamhet så att i en högkonjunktur så har jag höga 

kostnader och i sämre tider har jag lägre kostnader.  

”Det tror jag är en stor fördel för de företag som nyttjar det här, man kan rätta in sig, 

kostnaderna följer med. Är man framgångsrik har man lite högre kostnader har man inte det 

har man lite lägre, det genom att flytta risken till oss leverantörer istället.” 

Mannila fortsätter att beskriva just betalningsmodellen för molnbaserade IT-tjänster och 

menar då på att just fokus är på att man betalar för hur mycket man använder och inte hur 

många som använder det. Det är här något som man ser vinsterna jämfört med traditionella 

leveransmodeller där man fortfarande har en traditionell affärsmodell med betalning med fasta 

styckpris per användare. 

”Om de bara jobbar första och andra dagen i månaden i ett ekonomisystem väldigt hårt så 

skall man egentligen kunna få en modell där man betalar för att man använder systemet 

väldigt hårt i ett par dagar medans det är betydligt lägre kostnader de dagar man kanske inte 

använder det fastän det kanske är samma antal användare som har tillgång till systemet hela 

tiden.” 

Mannila menar dock att molntjänsterna inte riktigt har kommit ända fram vad det gäller den 

betalningsmodellen.  Det är dock det som han ser som en av de stora nyttorna med 

molntjänsterna att man har just denna elasticitet, man får tillräckligt med kapacitet i varje 

givet tillfälle man betalar efter hur mycket man använder.  

4.1.2.4 Utmaningar med molnbaserade IT-tjänster vid ett införande 

De två viktigaste faktorerna som Mannila ser som hindrar framfarten av molnbaserade IT-

tjänster är säkerheten och osäkerheten.  
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”Det finns säkerhetsproblem och det finns osäkerhetsproblem, osäkerhetsproblemen kommer 

att försvinna och säkerhetsproblemen kommer att lösas. Så jag tror att framtida 

leveransmodeller kommer vara väldigt mycket molntjänster för det mesta i alla fall inom IT ” 

Mannila tror att just säkerhet är den delen som är enklast att lösa medans osäkerheten 

egentligen löses genom att fler använder de molnbaserade IT-tjänster och det blir mer insyn. 

Mannila tror att man på nått sätt måste avdramatiserar hela fenomenet och möter upp 

säkerhetskraven som finns på ett vettigt sätt och kanske därmed lösa osäkerheten.  

”Jag tror nämligen att det är där mycket ligger, man litar inte riktigt på det här ännu och det 

är därför som vi och Microsoft med andra har kampanjer med cloud och pratar om alla 

fördelar som finns för att sakta men säkert bryta ner osäkerheten som finns kring det här. ” 

Vidare menar Mannila att när man väl fått bort osäkerheten så kommer det förmodligen gå 

snabbt då han anser att säkerhet som sådan går att lösa för det finns så pass mycket bra teknik 

samt nya sätt att kunna dela upp applikationer i olika lager med olika säkerhetsskydd. 

Osäkerhet ser han därför som det främsta och största problemet. 

Mannila menar att om man bortser från teknikutmaningar och säkerhet så finns det en stor 

utmaning för ”traditionalisterna” som jobbat länge. De är vana vid långa kontrakt där de har 

möjlighet att förutspå framtiden. Mannila menar att man traditionellt vet ungefär vilken volym 

det blir per år samt längden på kontraktet.  Att ha längre kontrakt gör det lättare att göra 

investeringar i nya lösningar och i säljarbetet och det är egentligen det som ligger till grund 

för hela outsourcing-branchen. Nu medför molntjänsterna enligt Mannila att det blir kortare 

kontrakt utan garantier och kunder förväntar sig nu med molnbaserade tjänster en ren pay-per-

use . 

”vilket innebär att för oss är det en utmaning att dels kunna beskriva ett business case för att 

kunna göra en investering” 

Mannila menar att leverantörerna vid traditionella lösningar har de trygg intäkt som ligger i 

till exempel tre år, men samtidigt kommer det upp konkurrenter som erbjuder liknande 

lösningar som molntjänster och då måste leverantörerna bestämma om de skall försöka hålla 

kvar i det de har eller om de också skall satsa på molntjänsterna. Detta tvingar då 

leverantörerna att gå ifrån de långa säkra intäkterna som de har till en ny betalningsmodell. 

Det motståndet känns av på leverantörssidan för mjukvara, deras licensmodeller bygger ju på 

att man köper en licens för i princip livslång nyttjande och betalar ett underhållsavtal för att 
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fortsatt få nyttja den och då vill man ju använda den så länge som möjligt eftersom man betalt 

för den.  

”Medans man i molntjänsterna kanske betalar per timme så hittar man en lösning som är 

bättre så byter man och där finns det också ett ganska stort motstånd i att öppna upp sina 

licensmodeller för att anpassa sig till cloud-lösningar.” 

Det finns en stor osäkerhet att en leverantör har en kund som den kan starta med så finns det 

egentligen inga garantier för att man har den kunden länge och i stora volymer och Mannila 

menar att detta märks i leverantörsperspektivet då de som är molnaktörerna ofta inte är de mer 

traditionella service-providers. Mannila menar att det är nystartade leverantörer eller sådana 

som startar på nytt med den här verksamheten som till exempel Amazon, där man inte har 

med sig någon kultur eller ryggsäck för hur det skall utföras. 

”Det känns som en väldigt stor utmaning för leverantörer som oss att våga investera med den 

osäkerhet som finns och ändå inte ha några garantier för att man har långa åtaganden och 

flera kunder utan det är en risk” 

Mannila menar att de som är service-providers inte är så vana vid att leverera hela tjänster 

utan oftast finns det en systemägare hos kunden som tar de avgörande besluten om 

livslängden på programvaran om man skall uppgradera eller inte när uppgraderingen sker 

samt förhandla med leverantörer om licensvilkor och annat. Den rollen är också ganska ny för 

service-providers och därför är det en utmaning.  Det enda som kunden skall ha egentligen är 

funktionen som den specifika tjänsten erbjuder egentligen.  

”Det med att se till hela livscykeln är väl nått som är nytt för oss och något av en ny utmaning 

för oss med vår bakgrund” 

För att möta upp till den större osäkerheten och kortare kontraktstid så anser Mannila att de 

får försöka presentera en annan typ av business-case. Historiskt så har tjänsteleverantörer 

bygg upp business-cases baserat på TCV (Total Contract Value), det vill säga man vet att om 

man vinner den här affären så får vi en total kontraktsvolym över ett antal år. Mannila säger 

att man nu får jobba mer med att uppskatta intäkt samt förmodad tillväxt i form av flera 

kunder. 

 ”vilket gör att egentligen måste när vi gör investeringarna hitta på nya sätt, dels att göra 

dem mindre och stegvis skalbar i förhållande till traditionella och större.” 
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Istället presenteras de investeringsplaner som finns för en sådan här tjänst, då visar man de 

stegvis initialinvesteringen och vilka volymer de hanterar samt hur det kommer skala i 

förhållande till den uppskattade tillväxten. Det blir enligt Mannila ett lite annat sätt att 

presentera ett business-case, dels för att leverantörer inte är vana att göra på det här sättet men 

även för ledningen som kanske inte riktigt känner sig i den nya affärsmodellen. 

”Det är högre risk och större osäkerhet. ” 

En annan utmaning som Mannila ser är att affärer rörande molntjänster är mindre. Mannila 

menar att en ok affär ligger runt 30-50 miljoner men det är väldigt få affärer runt molntjänster 

som är i den storleken och det anser Mannila också vara en utmaning.  

”Vi har ju ett säljmål för organisationen så Sverige skall sälja för ett antal miljarder varje år 

så om man då ser molntjänster som kanske börjar med 50 användare som betalar 200 kr var i 

månaden så är det ganska små intäkter vilket är en utmaning.” 

Traditionellt sett så tittar de på organisationer genom att både studera omsättningen som sådan 

men även orderstock, det vill säga hur pass säkrade framtida intäkter finns så inte 

omsättningen sjunker nästa år. Detta framställer Mannila som en klar utmaning i molnet där 

det inte finns någon klassisk order utan man vet först efteråt.  

Mannila beskriver sedan vidare hur de interna IT-avdelningarna hos kundföretagen 

förmodligen kommer att möta en ny utmaning i ett införande av molnbaserade IT-tjänster, då 

de behöver vara med och supporta de molnbaserade IT-tjänsterna istället för att som de 

tidigare varit med och levererat de tjänster som nyttjas. Mannila tror att IT-avdelningen 

kommer att gå mot att ha en mer stöttande roll med stort fokus på att jobba med integration 

mot traditionella system. 

”Sen finns det väl delvis motstånd på IT-sidan då det är ett hot mot interna IT-avdelningar då 

de inte behövs då kunden köper sina IT-tjänster direkt från molnet och då känner de ett hot.” 
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4.1.3 Gustav Widerström 

 

Företag: Logica 

Befattning: Affärsutvecklare med inriktning mot cloud computing 

År i yrket: 6 år 

Utbildning: Civilekonom med inriktning mot organisation och management, 

Civilingenjör med inriktning mot affärssytem och 

kunskapshantering. 

Tidigare erfarenheter: Egen företagare, Logica 

 

4.1.3.1 Molnbaserade IT-tjänster 

Widerstöm framhåller att det florerar flera definitioner för molnbaserade IT-tjänster och att 

det kan variera beroende på sitt sammanhang.  

”en molnbaserad tjänst för mig är en tjänst som är skalbar, som har kort implementationstid, 

där betalningen inte är av klassisk licenstyp utan snarare på någon form av pay-per-use eller 

betalning efter användande eller betalning efter konstruktion av den tjänsten.” 

När det kommer till hur molntjänsterna förekommer på marknaden så redogör Widerström för 

att ca 80-85% av det kapital som satsas på molntjänster är fördelade på Software as a Service 

(SaaS).  

”Rent spontant skulle jag vilja säga att just tjänsterna som används till stor del är för 

personlig produktivitet typ projektplatsen och office-liknande tjänster mycket kring det som vi 

kallar mjukvara som tjänst.” 

Det framkommer i intervjun att det i dagsläget är mer vanligt att de små företagen på 

marknaden använder sig av SaaS.  

”Därför om jag startade upp ett litet företag i dag så finns det ingen som helst logik i att köpa 

Office och installera på datorn och hålla på med support och uppgraderingar när jag kan 
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köpa det som en molntjänst till en väldigt låg kostnad. Är jag däremot ett stort företag så har 

jag mycket bagage som jag behöver hantera och inte bara kan slänga ut genom dörren för jag 

kan ha gjort många anpassningar.” 

Därtill menar Widerström att de molnbaserade IT-tjänsterna överlag har en lägre 

anpassningsbarhet, men att de mindre företagen istället prioriterar ett lågt pris framför att 

kunna anpassa systemen. 

”Mindre företag är ofta beredda att göra en tradeoff mellan att man inte anpassar sina 

system så mycket utan istället fokuserar på att få köpa de här tjänsterna till en lägre kostnad”   

4.1.3.2 Införande av molnbaserade IT-tjänster 

Det är enligt Widerström i dagsläget en situation bland företagen då många är uppbundna på 

längre avtal när det kommer till sina befintliga traditionella tjänster i form av mjukvara och 

infrastruktur. Detta är något som Widerström framlägger som något som företagen måste ta 

hänsyn till innan de kan anskaffa en molntjänst. 

”Det är då ett exempel på att företag sitter fast i lite längre avtal som gör att 

implementationen av molntjänster haltar lite” 

Vid ett införande av IT-tjänster anser Widerström att det är viktigt att fokusera på vad det 

egentligen är för verksamhetsbehov som avser att stödjas. Det är först efter att behovet är 

fastställt som man ska gå vidare till att tänka på hur det behovet skall mötas och på vilket sätt 

det skall levereras som systemstöd.  

”hur vill vi då ha det levererat är det då som en molntjänst eller vill vi köpa det på mer 

traditionellt sätt och installera hos oss själva. Då får man väga de fördelar och nackdelar 

som finns med respektive leveranssätt man kan ju välja att se molnet egentligen bara som ett 

leveranssätt jämte andra där man får väga upp framsidan mot baksidan för vilket alternativ 

som är bäst.” 

Om företaget sedan väljer att införa en molnbaserad IT-tjänst så redogör Widerström för att 

det är viktigt att värdera de olika leverantörerna, för att därigenom ta reda på vilken som 

uppfyller behovet bäst.  

”sen när man kommit fram till att det är molntjänster man vill köra så får man ju lite mer 

traditionellt gå igenom vilka olika leverantörer finns det av den här typen av tjänst och på lite 

mer traditionellt sätt utvärdera dem mot varandra och se vilken som uppfyller behovet bäst.” 
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Vidare kommer säkerhetsaspekterna in som en viktig faktor för val av tjänsteleverantör.  

”Säkerhetsfrågan är såklart väldigt viktigt att titta på, datan som skall hanteras i den här 

tjänsten, är det nån form av känslig data, finns det några lagar eller regler som säger att det 

här måste lagras inom rikets gränser” 

Widerström anser att klassificering av företagets information blir en viktig aktivitet vid val av 

IT-tjänst, för att därigenom veta vilken typ av IT-tjänst som är lämpad för att hantera 

informationen. Detta beskrivs dock som en aktivitet där många behöver bli bättre på. 

”min känsla är att många organisationer inte har så bra koll på det här, eller ja att man 

överklassar all sin information och säger att allting är känsligt men om man säger det kanske 

man inte kan köra molntjänster alls, men tittar man lite närmare på det och gör bilden lite 

mer finfördelad så kanske man ser att den här datan kanske vi inte behöver ha koll på var den 

lagras nånstans det kan vi lika gärna lägga i molnet nånstans eftersom fördelarna överväger 

nackdelarna.” 

När det kommer till vikten av att göra en förstudie, så anser Widerström att det är minst lika 

viktigt som tidigare. Detta för att kunna välja rätt tjänst och inte göra förhastade beslut. 

”Det finns en risk att verksamheten bara springer på för att det är betydligt lägre tröskel att 

komma igång och man är otåliga eller att man har ett akut behov att lösa” 

4.1.3.3 Möjligheter av ett införande av molnbaserade IT-tjänster 

Widerström menar att det i samband med de molnbaserade IT-tjänsternas intåg på marknaden 

uppstår en ny situation för leverantören, eftersom kunderna förväntar sig mer flexibla avtal 

och betalningsmodeller jämfört med tidigare. Likaså kommer det att uppstå förändringar i 

form av nya och fler frågor från kunder angående integrationsmöjligheter mellan molntjänster 

och dess utförande. 

”genom att det dyker upp fler och fler nya molntjänster där ute som i teorin man kan leverera 

varsomhelst ifrån till vemsomhelst på jorden vilket kommer göra att våra kunder kommer ha 

mer frågor kring nya tjänster som dyker upp om tjänsten X är någonting att ha och om 

tjänsten X lirar ihop med tjänsten Y” 

Widerström berättar att han tror att många företag rent allmänt i allt för hög utsträckning 

fokuserar på att molntjänsterna skall medföra en lägre IT-kostnad än tidigare. Dock menar 
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han att detta inte alls är en självklarhet att det på sikt kommer att leda till besparingar utan att 

det finns andra fördelar till varför ett företag bör välja molntjänster. 

”jag tror att det finns många andra fördelar som väger minst lika tungt t.ex. att få en ökad 

snabbhet och snabbt kunna gå in på nya marknader eller nå nya kundgrupper och lika gärna 

dra sig ur marknader om det inte går bra som saker som är minst lika viktigt som just 

kostnadsaspekterna på det hela” 

Vidare ger Widerström exemplet: 

”Vi kan ju se ett exempel i Frankrike där har ju staten tittat på molntjänster, inte som ett sätt 

att sänka kostnaderna för IT-budgeten som staten har, utan främst för att stödja innovation 

och småföretagande med hjälp av molntjänster.” 

Därutöver anser Widerström det har uppstått nya möjligheter för leverantörerna, då behovet 

av att integrera olika molntjänster och olika system med varandra blir större än tidigare. Detta 

på grund av att det dyker upp så många olika molntjänster som stödjer olika 

verksamhetsdelar. 

”Jag tror det finns stora affärsmöjligheter inom området integration där om du köper ett 

CRM-system i molnet så är väl det fine men största nyttan får du ju när du börjar integrera 

ditt CRM-system med dit ERP-system” 

4.1.3.4 Utmaningar av ett införande av molnbaserade IT-tjänster 

Enligt Widerström medför den flexibla betalningsmodellen för molntjänster, att många 

företag med enkelhet kan köpa in en molntjänst till sin verksamhet. Detta kan sedan i sin tur 

leda till att molntjänster köps in utan ordentliga grunder eller en verklig förståelse för vad det 

innebär. Verksamheterna har inte alltid den kompetens som behövs gällande säkerhet, 

informationslagring och integrationsmöjligheter. Widerström menar att här finns det en 

möjlighet för leverantörerna att bidra med kunskap och hjälpa kunden att hantera de externa 

relationerna. 

”vi ser redan idag att verksamhetssidans olika delar går ut och köper olika molntjänster utan 

att blanda in sin IT-avdelning och  det riskerar ju att leda till en suboptimering där de olika 

verksamheterna då köper in olika tjänster och de måste då sätta sig in i säkerhet, juridik, 

inköp och när det sedan strular så finns det ingen, Google t.ex. har ingen supportdesk du kan 

ringa till och du får 17 olika fakturor från lika många molnleverantörer.”   
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Vidare berättar Widerström att det i framtiden kommer att behövas att IT-avdelningarna på 

företagen förstår verksamheternas behov och arbetar närmare med att stötta dem när det gäller 

säkerhet, integration och allmänna råd om olika molntjänster.  

”man måste gå mer till att stötta verksamheten för att verksamheten kommer springa på och 

köpa de här tjänsterna och här måste man då som IT-avdelning komma med de här råden” 

I samband med de molnbaserade IT-tjänsternas tillgänglighet, tror Widerström att IT-

avdelningarna kommer att få de svårare att styra och kontrollera verksamheterna vad gäller 

IT-frågor i framtiden. 

”vi gjorde en egen undersökning där vi frågade våra kunder hur deras IT-avdelningar 

kommer förändras och de tror att IT-avdelningar kommer jobba mer strategiskt och mindre 

operativ drift och att det kommer bli vanligare att man lägger ut just driftandet på företag” 

 

I samband med att anskaffningen av molntjänster blir enklare för kunderna och avtalen blir 

mer flyktiga, uppstår det enligt Widerström ett behov för leverantören att arbeta närmare 

kunderna och arbeta mer proaktivt som en rådgivare.  

”Men i och med att det blir mer flyktigt på marknaden så måste vi bli bättre att mer proaktivt 

arbeta med att hjälpa våra kunder, här dyker det upp molntjänst X som vi tror är bra för dig. 

Vi kan hjälpa våra kunder med att koppla ihop molntjänst X med molntjänst Y från olika 

partners, på så sätt kan vi skapa nya konstellationer och nya tjänster för våra kunder.” 

Widerström anser att det i dagsläget skiljer sig mellan vad företagen uppfattar som ”moln” 

och de personer som arbetar med det. Företagen på marknaden pratar egentligen inte i termer 

av ”moln” utan snarare vilka nyttor som de vill ha i samband med molntjänster.  

”och här finns ju en pedagogisk resa för oss leverantörer att inte bli för introverta och prata 

moln, moln, moln utan prata värdet och nyttan för kunden” 

I dagsläget är rättsläget osäkert när det kommer till vad som gäller för 

informationshanteringen med de molnbaserade IT-tjänsterna. Detta är något som Widerström 

i dagsläget ser som ett hinder som måste övervinnas innan molntjänsterna kan få full 

genomslagskraft på marknaden. 

”Det känns som om lagar och regler är lite osäkert och det känns som det osäkra rättsläget 

hindrar framförallt den publika sektorn att börja anamma det här i större skala.”  
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”Så jag tror inte utmaningarna är tekniska utan snarare juridiska och säkerhetsmässiga 

vilket gör att man tvekar.” 

När det kommer till möjligheterna att anpassa de molnbaserade IT-tjänsterna så ger 

Widerström en bild av att det inte ges samma möjligheter för anpassning som vid traditionella 

IT-system. Med största sannolikhet tror Widerström att de molnbaserade IT-tjänsterna 

kommer att bli mer anpassningsbara än vad de är i dagsläget, men ändå inte att de når till 

samma nivå som med traditionella IT-system. 

”Men jag tror inte och det är jag ganska säker på att de är lika anpassningsbara som de man 

köper på traditionellt sätt. Jag tror att stora företag fortfarande kommer tycka det är värt att 

göra anpassningar sen är väl alltid frågan om vissa tjänster eller system bara köps för att 

man måste, inte ha det för att bli bättre än konkurrenterna och då handlar det mer om att 

snabbt komma igång och ha lägre kostnad för du inte har någon möjlighet eller behov av att 

anpassa det.” 

Widerström har vid flertalet tillfällen nämnt att integration kommer att bli en allt mer viktig 

aktivitet i samband med att det dyker upp fler molnbaserade IT-tjänster. Det har börjat komma 

upp olika nya tjänster som skall underlätta att koppla ihop olika system och molntjänster.  

” Det håller på att växa fram en rad med integrationsplattformar som är ämnade till just att 

koppla ihop affärssystem med molntjänster ett företag som heter Cast-Iron som vi tittar på 

just nu om vi vill göra nått med” 

Widerström berättar även att det i dagsläget finns molnbaserade affärssystem som är riktade 

att stödja mindre företag. Dock när det kommer till stora företag så tror Widerström att de 

kommer att köra vidare med sina traditionella affärssystem och snarare integrera dem med 

mindre molnbaserade IT-tjänster.  

”Jag tror vi kommer se en utveckling där de stora företagen kör vidare med t.ex. SAP eller 

Oracle som de använt ett antal år och plöjt ner massa pengar men att de kompletterar med 

nisch-molntjänster för en viss specifik process där det kommit fram en molntjänst som är 

väldigt bra och då kommer vi tillbaka till det där med att integrationen blir så viktigt.” 
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4.1.4 Bengt-Åke Claesson 

 

Företag: Logica 

Befattning: Platschef  Logica Karlskrona, Head of M2M centre of excellence, 

Cloud champion for Telcom/Energy 

År i yrket: 23 år 

Utbildning:  4 årig teknisk, Ledarskaps- och projektledare utbildningar, 

tekniska utbildningar 

Tidigare erfarenheter: Nätverk specialist, Utvecklare, system manager, Projektledare, IT 

chef, It Strateg, Senior konsult, Support chef, Affärs områdes 

chef prepaid 

 

4.1.4.1 Molnbaserade IT-tjänster 

På frågan om vad en molnbaserad tjänst är svarar B-Å. Claesson: 

”En molnbaserad tjänst om man ser det på det sättet i min värld är en tjänst där man har 

först och främst en flexibel betalningslösning så flexibel som möjligt där man inte behöver 

göra några investeringar för att krypa in i den. Man betalar för det man utnyttjar och den 

tiden man utnyttjar det.” 

Vidare menar B-Å. Claesson att man skall ha en väldigt hög frihetsnivå att kunna skala det 

upp och ner enligt de krav man har. Tjänsten skall vara öppen och den skall inte vara 

begränsande till att köra nått speciellt operativsystem. B-Å. Claesson anser att molnbaserade 

IT-tjänster egentligen inte är något nytt fenomen  

”det handlar ju hela tiden om hosting och att flytta över risken till den man köper tjänsten 

av.”  

”CAPEX (Capital Expenditures) är borta bara OPEX är kvar(Operational Expense) så skulle 

jag nog vilja definiera det." 
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4.1.4.2 Införande av molnbaserade IT-tjänster 

B-Å Claesson menar att hur ett införande kan se ut beror på var man kommer in i processen. 

Det vill säga om det är en nydesignad tjänst pratar om som är designad för att vara cloud-

tjänst eller är det en gammal traditionell tjänst. 

”Det vi gör är att först lägga en 4-5 dagar på att göra en förstudie och försöka fastställa hur 

lämplig applikation är.” 

Efter det kan kunden få ett förslag på pris för att lösa det de önskar. Nästa steg blir att 

tillsammans med den som utvecklat applikationen ha en 2 dagars workshop där applikationen 

diskuteras igenom samt vad det finns för begränsningar på applikationen. Vid ett sådant 

tillfälle brukar kunden ha sina specialister eller 3:e-parts specialister närvarande ifall det skall 

göras ändringar.  

”Sedan får man iterera lite fram och tillbaka för att göra de här ändringarna för att det skall 

fungera riktigt bra i plattformen. Vi kan inte ha fasta IP-adresser är ju en sådan typisk grej 

som allt förut var byggt med, det måste vara dynamiskt.” 

Därefter om det beslutats att det skall bli en tjänst följer ett driftövertagande. Det är även 

viktigt att räkna ut vad det kommer kosta och då kan behöver det utföras simuleringar initialt 

till kunden för oftast är de intresserade av hur mycket kapacitet kommer den här tjänsten 

behöva och vad kommer det kosta.  

”Vi inför ju både system där vi kanske bara integrerar eller så handlar det om att bygga en 

tjänst från scratch.” 

B-Å Claesson menar att oftast är det verksamheten som sådan som sköter inköpet av 

molntjänsterna, det något som växt fram under de senaste åren. Verksamheten har blivit mer 

och mer aktiva i att hitta bra tjänster på internet som kan användas. Detta är något som pågått 

under många år utan att IT-avdelningen har blivit inkopplade eller ens tillfrågade, berättar B-

Å. Claesson. Därtill framkommer att IT-avdelningen ofta ses som en belastning och kostnad, 

vilket medför att de inte får tillräckligt med resurser för att supporta verksamheten.  

”Då tröttnar verksamheten och söker sig utanför IT-avdelningarna för att hitta någon bra 

lösning.” 

”Vi märker också i de dialoger vi har initialt så är det ju mer verksamheten och inte IT, det är 

där det börjar.” 
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Verksamheten är enligt B-Å Claesson egentligen bara intresserade av att veta vad de får och 

vad det kommer kosta dem, samt hur snabbt de kan få det. 

”Kan de få det genom att bara beställa och sen ha det då kan de ju gå ner i sin kravlista till 

60-70% av den bara för att de kan få det med en hastighet som är några minuter. ” 

Verksamheten har ett tydligt behov och de tycker inte de har tid att vänta på att IT skall 

begära pengar och det skall gå hela den processen som krävs menar B-Å Claesson. 

”Många stora bolag börjar få väldigt bra koll på vad det här innebär och säkerhetsmässigt 

vad det handlar om när det pratas molnbaserade lösningar. Många företag sätter dit en 

person som är ansvarig för just molnaktiviteter.” 

4.1.4.3 Utmaningar av ett införande av molnbaserade IT-tjänster 

På frågan om hur det funkar med att läsa ut sin information ur till exempel CRM system som 

är molnbaserade svarar B-Å Clasesson att det finns många sorters tjänster när det gäller 

framförallt CRM som har integrationsmöjligheterna färdiga.  

”Vi har gjort många sådana när det gäller mail och sånt, den startar upp en liten applikation 

som drar igång som du får acceptera, sen lyfter den all din data. Så det finns sådana här 

roadmaps hur man flyttar över sig.” 

”Det finns många sorters tjänster när det gäller framförallt CRM som har 

integrationsmöjligheterna färdiga, du kör igenom en lite applikation som lyfter din data 

automatiskt.” 

Vidare menar B-Å. Claesson att det som måste till för att inte hindra utvecklingen av 

molntjänsterna är att de stora aktörerna börjar öppna upp så det blir portabelt mellan de olika 

lösningarna. Det måste de som levererar molntjänsterna bli bättre på enligt B-Å Claesson, för 

de som köper molntjänster vill inte lägga alla äggen i samma korg utan vill kunna sprida sina 

risker.  

B-Å Claesson menar att verksamheter går mot ett mindre beroende av leverantörer men 

samtidigt finns det ett behov av att kunna integrera tjänster som CRM-tjänster mot till 

exempel verksamhetens ekonomisystem.  

”Så det finns ju ett behov av integration när du jobbar med molntjänsterna, det finns ju olika 

bra sätt att göra det.” 



60 

 

Till detta redogör B-Å. Claesson för att de molnbaserade IT-tjänsterna sällan medför 

verksamhetsspecifika anpassningar i applikationer, utan att de i dagsläget håller en hög 

standardiseringsgrad.  

”Sen får man ju inte piggelin om man köper ett CRM-system som molntjänst, man får ju 

vanilj eller choklad.” 

Men B-Å Claesson tror att verksamheter naturligtvis vart efter tiden går kommer att få 

möjlighet att gå mot de här personifieringarna av systemen. Men han poängterar att det 

traditionella har ju varit vanilj, choklad och jordgubbe. Passar inte detta så gå nån annanstans.  

”Men jag tror vi kommer se mer och mer av de här unika systemen som kan hantera 

personifiering till en högre grad.”  

En annan utmaning som B-Å Claesson ser är arbetet med att klassa information ur 

säkerhetsmässigt perspektiv. Här redogörs för att verksamheterna måste se till att analysera 

hur de kan hantera det, och att detta ligger i linje hur man designar upplägget för sin 

molntjänst.  

”det ligger ju lite i linje när man designar just den här grejen man skall göra, vad har du för 

säkerhetsklasser och krav på det. Vad är det för typ av information” 

”Man måste ha med säkerheten i sin design, den saken är ju klar. ” 

B-Å Claesson menar att en del kommuner nu kör google-apps och börjar få upp ögonen för 

det här med molntjänster. De har dock inte funderat på att det strider helt mot strategier för 

hur man skall lagra information och så vidare, man har ingen kontroll på det här. 

”Man måste göra detta på ett sätt där man vet var det lagras och svara upp mot de krav som 

olika branscher har på information.” 

B-Å Claesson påpekar att det är viktigt att man i sin design tänker över så man inte lägger alla 

sina ägg i en korg när det gäller användandet av molntjänster.   

”Tjänsten skall ju finnas på ett antal olika cloud-leverantörer så man garderar sig.” 
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4.1.5 Bengt-Åke Claesson & Stefan Carlsén 

4.1.6 S. Carlsén 

Företag: Logica 

Befattning: Informationssäkerhetskonsult 

År i yrket: 13 

Utbildning: Officersutbildning, inom säkerhet Försvarsmaktens (FM) diverse 

säkerhetsutbildningar, Säkerhetschef, IT-säkerhets chef, FM:s 

Fackprogram med säkerhetsinriktning 

Tidigare erfarenheter: Arbetat med inforationssäkerhet inom försvaret 

 

4.1.6.1 Införande av molnbaserade IT-tjänster 

Bengt-Åke menar att den nya plattformen som de använder så behöver de inte få hjälp med att 

installera upp infrastruktur utan kan göra det själva och det är lite det som har förändrats här.  

”Den metodiken eller det vi har applicerat för att få igång ”trials” eller ”proof of concepts” 

det har ju varit att vi i princip har tittat på deras applikation i några dagar för att se hur vi 

kan realisera dehär.” – Bengt-Åke 

Bengt-Åke menar att det är mycket som införandet handlar om, att få till den redundansen 

som är tänkt och sen så påbörjar att flytta ut applikationen i molnet. Vidare menar Bengt-Åke 

att det är vanligt att de inte är med tillräckligt tidigt för att göra en förstudie utan att de fått 

uppgiften direkt i knät ”att vi vill prova direkt”, det måste hanteras och det löser vi genom en 

kombination av analys och workshop.  

4.1.6.2 Utmaningar av ett införande av molnbaserade IT-tjänster 

Stefan anser att det gäller säkerhet kommer det att ställas mera krav på 

informationsklassificering vartefter man ställs inför olika möjligheter och standarder.  

”En av de stora nya utmaningarna för verksamheter är hur man har klassificerat sin 

information” - Stefan 
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Verksamheter måste fråga sig om det är systemet som skall klassas eller informationen som 

skall klassas.  

”Vissa organisationer såsom försvaret är vana att arbeta med sådant här, men för många 

verksamheter så kommer det här som en överraskning och de har inte alls haft det här tänket 

förrän nu.” - Stefan 

”Jag har ju ett problem att jag ser ju aldrig träden farmför mig, så jag har svårt att komma 

på det, men jag kanske gör det senare. Men naturligtvis finns det ju nackdelar man kan ju 

förlora kontroll på data, blir det stora haverier och problem kan ju förlora allting om du inte 

har något sätt att verkligen säkra upp det. Det får man ju ta den riskbedömningen om det 

skulle hända.” – Bengt-Åke 

Stefan menar vidare att han personligen ser ytterligare utmaningar i hur kommunikationsvägar 

kommer hanteras i de molnbaserade tjänsterna. Det är just kommunikationen mellan publica 

och privata molndelar som Stefan ser som ett problem. Där även traditionella system är 

inblandade och användarna av systemen väljer att ta vägar som eventuellt inte är de bästa ur 

ett säkerhetsperspektiv. 

”Här kommer vi till det ansvar som det innebär att vara leverantör till detta och att helt 

plötsligt se i vad företaget själva bör ha för ställningstagande till att det nu helt plötsligt är 

fler operatörer än de som vi själva har inhouse som nu hanterar data. Alltså att åtkomsten 

blir från flera olika håll och det är vad jag tycker är oerhört intressant, men jag kan inte säga 

att det direkt är en nackdel, men det är en utmaning.” - Stefan 

Stefan menar att det är viktigt att pratar om behörighetshantering och tilldelning av 

behörigheter och vad det har för betydelse att kommunikationslänkarna går på ett visst sätt. 

Det blir betydligt mycket större angrepps-ytor mot min information i molnet. Här kommer en 

annan del in, nämligen loggning, hur har man en logghantering. Har man verktyg för att 

hantera detta när det gäller spårbarhet och driftighet. Det här är något som Stefan ser att det 

kan finnas en nackdel om man vill uttrycka sig så, för naturligtvis i och med att det sker så 

mycket mer kommunikationer och via så många mer olika vägar så kan man se det som en 

utmaning.  

”Man skulle kunna likna detta vid en stad och man bygger ut det trafiknätet, så får man ju en 

mycket större åtkomst till stadens kärna. Det kommer då att betyda att vi kommer att behöva 

betydligt mycket mer rödljus, större del som skall underhålla de här vägarna, större del av 
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personer som kan hantera olyckor på de här vägarna och poliser som kan övervaka. ” - 

Stefan 

Att översätta det här till vad det egentligen betyder så handlar det egentligen om att det måste 

vara ordning och reda på allting innan man sätterigång matchen avslutar Stefan med.  

”För när man väl sätter igång matchen då tror jag att det kan vara svårt att göra det. Så här 

är en stor dela av det här med eftertänksamheten, att vara med från början med den här 

dialogen.” – Stefan 

B-Å Claesson nämner att det i dagsläget inte är helt tydligt hur man läser ut sin lagrade 

information från olika leverantörer och att detta är något som behöver förbättras i framtiden.  

”Det måste komma till så att de är öppna så det blir portabelt mellan de olika 

molnlösningarna så man kan plocka ut grejer man gjort hos Microsoft och lägga det hos 

tillexempel Amazon.” – Bengt-Åke 

4.1.7 Monica Claesson 

4.1.8 M. Claesson 

Företag: IBM 

Befattning: Executive Consultant, Business Development Executive, arbetar i 

World Wide Cloud Tiger Team 

År i yrket: Snart 30 år 

Utbildning: Universitetsutbildning inom psykologi samt många interna IT-

utbildningar på IBM 

Tidigare erfarenheter: Lång erfarenhet av traditionellt arbete med IT  

 

4.1.8.1 Molnbaserade IT-tjänster 

Om M. Claesson själv får definiera begreppet molnbaserad IT leverans så svarar hon: 

”Om vi då håller oss till IT som leverans, så är det standardiserade tjänster som ur köparens 

perspektiv är gränslösa och har en tydlig prissättning, som ofta är prissatt efter det som jag 

konsumerar. Om jag inte konsumerar någonting, så vill jag helst inte betala. Men en 
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molntjänst skulle ju också kunna vara internt levererad och då är det inte alltid som detta 

stämmer in helt. Men den är i alla fall från köparens perspektiv väldigt flexibel och just-in-

time-tjänst.” 

M. Claesson väljer därtill att påpeka att molntjänster skall vara tillgängliga, så att användaren 

kommer åt det varifrån som helst. Sedan beskriver hon att det finns en vision hos många 

kunder att de vill kunna byta molnleverantör baserat efter vem som för stunden erbjuder det 

bästa priset. 

”Hos många kunder så finns det en vision av att de vill lägga sin last på IBM:s clouds på 

måndagar och sedan vill de ha det på Google på tisdagar för att det är billigare då.” 

Dock poängterar hon denna multitanke kan medföra vissa risker vad gäller integrationer så att 

man i botten har en genomtänkt arkitektur.  

”Men jag tror under den här tiden kommer man nog att prova på olika sätt i alla fall. Det 

bästa man kan göra är nog att prova med tjänster som inte är affärskritiska, för att få en 

förståelse för vad det innebär.” 

4.1.8.2 Införande av molnbaserade IT-tjänster 

När det kommer till att jämföra molnbaserad med traditionell utveckling så redogör M. 

Claesson för att man oftast får kortare ledtider och att hela projektet kan kortas ner. Istället för 

att rent fysiskt behöva utföra olika delar så kan man istället helautomatisera dem genom att 

köra med molntjänster.  

”På ett utvecklingsprojekt till exempel, vid en traditionell utveckling så får man beställa sin 

utvecklingsmiljö och genomföra komplicerade inköpsprocedurer och sen skall de här 

miljöerna rent fysiskt sättas upp. Det brukar i normala organisationer ta mellan sex till åtta 

veckor. Om man då istället tar detta vid en cloud-leverans så kan man få ner detta till timmar 

eller minuter.” 

Vid ett införande av en molntjänst skapas ett visst beroende mellan den som levererar tjänsten 

och den som använder sig av den. Detta beskriver M. Claesson som att en 

applikationsleverans har i syfte att leverera en tjänst till den verksamhet som den avser att 

stödja. I detta sammanhang på pekas att olika leverantörer ofta har olika servicenivåer och 

detta har stor betydelse om det skulle sker incidenter av olika slag. Det är av stor vikt att 

forma sin egen organisation för att därigenom kunna möta upp leverantörens servicenivå. 
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”Då kommer man till frågor som berör hur skall vi garantera ett SLA, hur skall vi garantera 

service-nivåeer, hur skall vi hantera incident kedjan, när någonting händer, vad har den här 

leverantören för kapacitet och hjälpa oss eller ens att komma tillbaka om det värsta inträffar. 

Så det är mycket som handlar om service-nivåer, det skall man tänka på också hur man sätter 

upp sin egen organisation i förhållande till det här då.” 

Vidare när det kommer till att kundorganisationen behöver anpassa sin egen verksamhet, så 

riktar M. Claesson kritik till att många IT-organisationer i dagsläget är organiserade baserat 

efter olika teknikområden i en stuprörsliknande struktur. Det medför att frågor kring 

ledningsstyrning av det som skall levereras blir viktiga. 

”Men cloud spänner ju över många teknikområden och är en annan leveransmodell 

egentligen. Det gör att man måste börja fundera på hur man skall transformera sin egen 

organisation och sina egna människor.” 

I samband med att ett företag skall införa molnbaserade IT-tjänster är det enligt M Claesson 

viktigt att ta reda på vad i den befintliga applikationsfloran som passar för att flytts till molnet.  

”de flesta etablerade organisationer har ju ett stort arv och har en väldig komplex struktur på 

applikationer, information och infrastruktur.  Så det är inte givet att du kan dra nytta av en 

cloudleverans, innan du har åtgärdat mycket i ditt legacy” 

M. Claesson anser att det på grund av ett företags ”systemlegacy” är viktigt att bygga en 

livscykelhantering för att avveckla rätt system och ersätta dem med nya, och därigenom skapa 

en hållbar systemstruktur.  

”Det är den största utmaningen att nu bygga en slags livscykelhantering så att du blir av med 

ditt legacy, det här arvet och spagettin. Det är som vi brukar säga den största utmaningen är 

att leta i spagettin och hitta köttbullarna, som man skall flytta till cloud” 

Därefter följer enligt M. Claesson ett fortsatt arbete med att integrera de befintliga systemen 

med de nya molnbaserade tjänsterna, så att de kan kommunicera med varandra. För att 

underlätta denna typ av integrationer börjar det komma upp olika verktyg och metoder som 

stöd. 

”Så integrationer är en storutmaning medan legacy är en gigantisk utmaning, men för varje 

gång som man kan frigöra resurser så kan man ju lägga dem på att lägga ännu mer på att 

hantera legacy.” 
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I samband med denna komplexitet som val av molntjänster påverkar redogör M. Claesson för 

att de som leverantör ofta får gå in som rådgivare och hjälpa kunden. 

”Vi har den kompetensen att hjälpa kunden som en rådgivare så att de får till den 

arkitekturen som de behöver och att de får till det beslutfattande de behöver för att hålla i det 

här. Så att det inte går sönder med en gång, så fort man har gjort första förändringen.” 

I samband med att kunden skall börja använda molntjänsten så brukar det krävas en viss 

utbildning av systemet till användarna. Dock påpekar M. Claesson att molntjänsterna är tänkta 

att vara så enkla att det inte skall behövas någon särskild utbildning. 

”Cloudtjänsterna ska egentligen vara så enkla att konsumera att det inte ska behövas någon 

utbildning men vi har märkt att det trots allt behövs och har därför vid några tillfällen satt 

upp workshops tillsammans med kunderna. Där går vi igenom hur tjänsten fungerar och hur 

de ska handskas med den tillexempel sätta upp behörigheter.” 

4.1.8.3 Möjligheter av ett införande av molnbaserade IT-tjänster 

I samband med att ett projekt går snabbare att genomföra vid en molnbaserad lösning i 

förhållande till traditionella lösningar, så beskiver M Claesson att det frigörs en stor del 

operationella resurser. Där finns det då olika möjligheter vad man vill göra med dessa 

resurser. 

”Då kan man ju välja att se det i budget och säga ”vad skönt nu har vi sänkt 

budgetkostnaderna”. Sedan finns det ju de som omallokerar de här resurserna till att kanske 

utföra mer utveckling, att man då hinner utveckla ett större stöd till verksamheterna” 

M. Claesson anser att det finns möjligheter att reducera kostnader och öka effektiviteten med 

hjälp av att införa molnbaserade IT-tjänster. Dock påpekar hon att det är viktigt att grunda 

dett på rätt beslut. 

”Det är många affärsorganisationer som tycker att de betalar så himla mycket för sin IT och 

då ser de cloud där de bara behöver betala 80 öre i timmen, vilken skillnad.  Men här gäller 

det ju att visa att man jämför äpplen med äpplen, så att man inte börja jämföra fel saker 

också.” 
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4.1.8.4 Utmaningar av ett införande av molnbaserade IT-tjänster 

När det kommer till anskaffning av molnbaserade IT-tjänster så har det medfört en förändring 

i vem i kundorganisationen som väljer att anskaffa tjänsten i jämförelse med ett mer 

traditionellt scenario. Detta anser M. Claesson visar ett behov av förändrad strategi hos IT-

avdelningar och IT-chefer, där de måste vara mer involverade i affärssidan och 

verksamheternas behov. 

”det är många verksamheter som kommer direkt till oss som cloud-leverantörer på grund av 

att de tröttnat på sina IT-avdelningar eftersom de tycker att de är dyra, dåliga och 

långsamma. Då vill de köpa direkt eftersom de har hört talas om det här med cloud.” 

M. Claesson likställer övergången till molnbaserade tjänster med en övergång till väldigt hårt 

standardiserade tjänster.  

”Där tror jag att där kommer den stora smärtan i branschen att vara, eftersom man får lära 

sig att det inte blir en massa anpassningar. Det du ser är vd du får och att det i det stora hela 

fungerar bra.” 

I samband med att det är en högre standardiseringsgard på molnbaserade tjänster blir det av 

stor vikt att fatta rätt beslut vid val av system. 

”man behöver driva prövningsarbeten och man behöver också göra en förstudie. Jag gillar 

alltid en förstudie för du behöver alltid göra en kravanalys och du behöver också alltid se på 

något sätt hur man kan få igen pengarna” 

Tidigare tillbaka i tiden har det enligt M. Claesson slarvats inom branschen när det kommer 

till att göra en förstudie, men hon vill belysa vikten av att alltid göra en förstudie. 

”Det är många som säger ”ja ja vi har inte tid, låt oss arbeta istället så löser sig det andra 

på vägen” , då har det blivit dåligt. Jag har svårt att säga om cloud ställer högre krav än 

tidigare, det är alltid väldigt viktigt. Vad man framför allt behöver göra, är att man behöver 

titta på vad som passar för cloud och vad som inte passa för cloud.” 

M. Claesson anser att det ännu råder stora oklarheter kring hantering av företagsinformation 

med molntjänster.  

”det första och största hindret handlar om information och alla lagar kring var någonstans 

jag får bearbeta det här och var jag får lägga mitt data och hela osäkerheten kring om jag 

kan lägga ut det här i molnet eller inte.” 
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Där till anser M. Claesson att en stor fråga som tillkommer i samband med att man skall 

hantera information i molnet är om man som företag kan lita fullt ut på den som levererar 

molntjänsterna. 

”Om jag lägger ut det här i molnet kan jag då lita på leverantören, kan jag lita på deras 

utrusning, vad händer om det blir inbrott och någon snor det hela, eller om de blir hackade, 

eller om jag vill dra mig ur att all min data verkligen försvinner från deras utrustning.” 

Trots denna osäkerhet vid informationshantering så anser M. Claesson att det inte är alla som 

vid ett införande av molntjänster tar hänsyn till detta och aktivt arbetar med det. Dock anser 

hon att det är något som leverantörer måste vara tydliga med hur de arbetar med det och att de 

använder sig av olika standarder inom säkerhet. Därtill berättar hon att denna osäkerhet 

tillsammans med att många av kundföretagen på marknaden inte är helt insatta i vad hantering 

av information med molntjänster innebär.  

”Runt många IT-avdelningar eller organisationer som jag har träffat, så har de inte alltid 

hundra procent ordning och reda på vad som är lagar och vad som är krav. Utan att man 

traditionellt sitter och säger ”nej det går inte och därför skaffar vi inte det”. Förstår ni vad 

jag menar, de säger nej vi kan inte använda det, för att det inte funkar i vår organisation.” 

M. Claesson menar att företagen behöver klassificera sin information för att därigenom ta 

reda på vilka olika alternativ de kan använda för att hantera den med.  

”Vad är det som kan ligga i ett publikt moln, och vad är det som kan ligga i ett privat moln 

hos sig själv. Det är sådant som man måste reda ut och leverantörerna måste vara tydliga 

med hur man jobbar med säkerhet och förhålla sig till olika standarder.” 

Det förekommer i dagsläget många nya molnleverantörer på marknaden, vilket gör det viktigt 

att inte bara kolla på vad tjänsten i sig erbjuder utan även på leverantören som sådan. 

”Det finns ju vissa leverantörer som säger ”oj då låg vår tjänst nere, okej vi ger pengarna 

tillbaka varje gång som den ligger nere” men det här är ju småpengar som vi pratar om.” 

I samband med användandet av flera olika molnbaserade IT-tjänster så anser M Claesson att 

integrationen blir väldigt viktig för att kunna utvinna alla dess fördelar. Här spelar även valet 

av tjänst och leverantör en viktig roll för resultatet. 

”Om jag väljer en molntjänst som tillhandahålls av en leverantör och jag ändå blir bunden 

och tvungen att gör allting enligt deras produkter och deras villkor då har man ju inte vunnit 
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så mycket. Man skall leta efter dem som jobbar med öppen standards, öppna api:er och som 

har en öppenhet så att det går att integrera och så att det går att flytta på sig som man vill.” 
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5 Analys 

Här kommer vi att presentera vår tematiska analys som vi har utfört baserat på det empiriskt 

insamlade datamaterialet. Detta för att närma oss svaren på studiens syfte, nämligen behövs 

det några nya angreppssätt vid införandet av molnbaserade IT-tjänster. Efter att ha studerat 

det insamlade datamaterialet har vi kunnat urskilja framträdande teman och subteman, vilka 

visar på skillnader mellan traditionella och molnbaserade IT-tjänster ur ett 

organisationsperspektiv. Den tematiska analysen presenteras dels med argumentation 

grundad i teorin samt utdrag ur empirin. Som stöd för empirin finns även citat från 

intervjupersonerna för att skapa en transparens och tydlighet för våra tolkningar. Dessa citat 

utgör också en grund för de teman som vi kartlagt i samband med den tematiska analysen. 

Här visar vi en översikt över de områden och teman som vi har kartlagt som de särskiljande 

egenskaper som molnbaserade IT-tjänster har från traditionella IT-tjänster vid ett 

organisationspåverkande sammanhang. 

Skillnader i samband med införandeprocessen 

 

 Affärsmodell 

 Förstudie 

o Högre standardiseringsgrad 

o Säkerhet 

o Leverantörsutbud 

 Olika standarder 

 Decentraliserad utbildning 

 Okunskap 

 

5.1 Affärsmodell 

De molnbaserade tjänsterna baserar sig delvis på en betalningsmodell där användarna endast 

betalar baserat på verkligt användande av tjänsten. Detta beskriver även Sun, Zhang, Chen, 

Zhang & Liang (2007) när de redogör för SaaS, där kunden enbart betalar baserat på sitt 

verkliga användande av tjänsten. Detta medför att kunder inte längre behöver binda upp sig på 

några längre avtal, utan har möjlighet att när som helst byta till en annan leverantör. Enligt 

intervjupersonerna så leder detta till en ny risk för leverantörerna som i och med detta måste 
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ta stora risker vid investeringar utan att ha några garantier på ett långt åtagande. 

Intervjupersonerna ser även fler utmaningar i hur de internt presenterar sina behov av pengar 

till investering då de inte har möjlighet att påvisa långsiktiga åtaganden och inte heller har 

möjlighet att visa på hur stor användningen av en tjänst kommer vara.  

Nilsson (2009) och Sun et al., (2007) redogör för att i ett mer traditionellt förfarande bygger 

betalningsmodellen på en licensmodell, där kostnaden baseras på antalet användare och en i 

förtid specificerad tidsperiod. Jobber och Fahy (2009) menar att det pågår en tjänstefiering på 

dagens marknad av olika produkter som går mot ett mer tjänsteliknande utbud (som till 

exempel SaaS). Sun et al., (2007) beskriver att betalningsmodellen för de molnbaserade IT-

tjänsterna skall bidra till att kunden får en ökad kontroll över sina IT-kostnader och att den 

nya modellen synliggör värdet av kundens investeringar. Via intervjuer framgår dock att även 

om det initialt kan vara en låg kostnad så kan den snabbt öka och bli hög vid ett stort 

användande, just den låga initiala kostnaden är även något som framhålls av Marston (2011). 

Vidare är det flera av intervjupersonerna som lägger vikt på att det blir alltmer vanligt att det 

inte längre är IT-avdelningen hos kundföretaget som tar beslut i att upphandla och införa ett 

IT-stöd. I rådande stund menar intervjupersonerna att det snarare är personer från de olika 

verksamhetsområdena hos kundföretaget som tar kontakt och väljer att köpa in olika 

molnbaserade IT-tjänster. En orsak till detta kan vara att verksamheterna har tröttnat på sina 

IT-avdelningar, vilka inte verkar ha observerat verksamhetsbehoven. Marston (2011) uttalar 

sig även om ett motstånd mot den nya leveransmodellen, här nämns bland annat att 

organisationens egna IT-avdelningar kan vara rädd att förlora kollegor på grund av de 

effektiviseringar som SaaS kan medföra.  

Från de intervjuade personerna framkommer att leverantörer av molnbaserade IT-tjänster 

behöver ändra på sina tidigare strategier för att möta upp till den nya situationen där det är 

svårt att beräkna volym och avtalstid på en affär. Det framgår också att det krävs att den 

affärsmässiga sidan vid ett införande kan möta upp den skalbarhet och flexibilitet som ligger i 

de molnbaserade IT-tjänsternas karaktär. Detta medför dock en högre risk och större 

osäkerhet när det kommer till att göra investeringar för leverantören. Intervjupersonerna 

framhåller även att de känner att de har ett behov av att försöka jobba mer proaktivt och vara 

mer som en rådgivare åt kunden, för att på så sätt kunna få möjlighet till att arbeta på nytt sätt 

med kunden för att ta tillvara på nya möjligheter. 
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Tema - Affärsmodell 

Hermansson  ”Det är väldigt sällan någon initial kostnad, utan man vill locka in folk” 

 ”Vi har sett att det blir rejäla kostnader om man använder cloud 

mycket” 

 ”Eftersom man inte köper fast sig från början i någonting när man 

börjar, så är det så lätt att man vågar prova och experimentera med det 

och man behöver inte oroa sig att man köper fast sig i fel system” 

 ”Fungerar det inget vidare eller firman går dåligt så kan man stänga ner 

den med ett väldigt kort varsel. Så därigenom tar man en väldigt lite 

risk. Sedan att det går väldigt snabbt att komma igång, det är väl de 

stora fördelarna.” 

 

M. Claesson  ”många kunder har en vision att de vill lägga all sin last på IBM.s clouds 

på måndagar och sedan vill de ha det på Google på tisdagar för att det 

är billigare då” 

 ”Det bästa man kan göra är nog att pröva med tjänster som inte är 

affärskritiska för att få en förståelse av vad det innebär” 

 ”det är många verksamheter som kommer direkt till oss som cloud-

leverantör på grund av att de har tröttnat på sina IT-avdelningar” 

 

B-Å Claesson  ”Vi märker också i de dialoger som vi har initialt, så är det ju mer med 

verksamheten och inte IT” 

 

Mannila  ”Medans man i molntjänsterna betalar per timme, så hittar man en 

lösning som är bättre så byter man” 

 ”Om de bara jobbar första och andra dagen i månaden i 

ekonomisystemet väldigt hårt så skall man egentligen kunna få en 

modell där man betalar för att man använder systemet väldigt hårt i ett 

par dagar ” 

 ”Det känns som en väldigt stor utmaning för leverantörer som oss att 

våga investera med den osäkerhet som finns och ändå inte ha några 

garantier för att man har långa åtaganden och flera kunder” 

 ”Vilket innebär att för oss är det en utmaning att dels kunna beskriva ett 
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business case för att kunna göra en investering” 

 ”vilket gör att egentligen måste när vi gör investeringarna hitta nya sätt, 

dels att göra dem mindre och stegvis skalbara i förhållande till 

traditionella och större” 

 ”Det är högre risk och större osäkerhet” 

 ”Sen finns det väl delvis motstånd på IT-sidan då det är ett hot mot 

interna IT-avdelningar då de inte behövs, då kunden köper sina IT-

tjänster direkt från molnet.” 

 ”att se till hela livscykeln är väl nått som är nytt för oss och något av en 

ny utmaning” 

 ”Är man framgångsrik har man lite högre kostnader, har man inte det 

har man lite lägre, det genom att flytta risken till oss leverantörer 

istället.” 

 

Widerström  ”Företag sitter fast i lite längre avtal som gör att implementationen av 

molntjänster haltar lite” 

 ”Vi ser att verksamhetssidans olika avdelningar går ut och köper in olika 

molntjänster utan att blanda in sin IT-avdelning” 

 ”Att få en ökad snabbhet och snabbt kunna gå in på nya marknader eller 

nå nya kundgrupper och lika gärna dra sig ur marknaden om det inte går 

bra är saker som är minst lika viktiga som just kostnadsaspekten på det 

hela” 

 

5.2 Förstudie 

Intervjupersonerna redogör för att vid ett införande av molnbaserade IT-tjänster behöver det 

inte tas hänsyn till faktorer som servrar och infrastruktur, vilket traditionellt sett har varit en 

stor del i ett införande av IT-tjänster. Detta belyser även Rittinghouse & Ransome (2010) när 

de beskriver SaaS där det är leverantören som ansvarar för systemdriften och möjliggör en 

direkt systemåtkomst till användarna över internet. Detta innebär att vid ett införande av en 

molnbaserad IT-tjänst, så reduceras tidsåtgången på projektet med den tid som det skulle tagit 

för installation och uppsättning av mjuk- och hårdvara hos kunden. 

I samband med att ett införande av molnbaserade IT-tjänster går mycket fortare än vid ett 

traditionellt införande tar förstudien en allt större plats och får en mer central roll i vid ett 
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införandeprojekt än tidigare. Flertalet av intervjupersonerna talar för att det är av stor vikt att 

utföra en förstudie för att kunna fatta beslut på rätt grunder. Detta kan ses i linje med det som 

Davenport (1998) beskriver då han menar att förhastade beslut kan leda till att ett 

systeminförande kan klassificeras till misslyckade projekt. Brandt, Carlsson och Nilsson 

(1998) beskriver att det är i det är förstudien som är den del av införandeprocessen grunden 

läggs för den framtida implementeringen. I denna del av införandeprocessen är det viktigt att 

utföra en grundlig analys av verksamhetens olika styrkor och svagheter för att därigenom 

komma med förbättringsförslag. Till detta menar Hedman och Lind (2009) att det är i 

förstudien som man har möjlighet att skatta behoven samt att få en indikation på om 

införandeprojektet är genomförbart. Likaså framkommer det från intervjupersonerna att det är 

under förstudien som man får en uppfattning om det är värt investeringen att genomföra 

införandet. 

När det kommer till att utföra en förstudie menar intervjupersonerna att det är av särskild vikt 

vid molnbaserade IT-tjänster att utreda vilka av verksamhetens befintliga applikationer som 

passar att köras i molnet och vilka som skall fortsätta att köras på traditionellt vis. Vidare 

menar de att det blir mer relevant att fokusera på vad det är för systemstöd i sig som 

verksamheten behöver snarare än hur saker skall utföras. Detta kan sammanfattas med det 

som en av intervjupersonerna säger att det blir viktigare att fokusera på ”vad” som skall göras 

snarare än på ”hur” det görs. I en av Hederstierna Monténs (2003) kartlagda 

framgångsfaktorer för systeminförande i verksamheter framkommer att valet av IT-system 

skall baseras på att dess funktionalitet skall ha en så hög överensstämmelse med 

verksamhetens krav som möjligt. Där tilläggs även att förstudien skall hållas så objektiv som 

möjligt för att inte påverkas av det befintliga arbetssättet, utan snarare fokusera på behoven. 
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Tema - Förstudie 

Hermansson  ”Det som skiljer från ett mer traditionellt projekt är att fokus numera 

blivit väldigt mycket på VAD man skall göra” 

 ”I det traditionella projektet blir det blir det väldigt mycket HUR vi skall 

införa.” 

 ”Vad behöver vi stöd för, vad behöver vi för systemstöd, vad kräver vår 

verksamhet. Fokuset blir för mig mer rätt och tydligare om man 

upphandlar de molnbaserade tjänsterna enligt mig.” 

 ”Medans andra delar kan gå väldigt mycket fortare så växer förstudien 

ut och tar en väldigt central och stor plats av projekttiden och 

projektbudgeten.” 

 ”Medans om man använder sig av en molnbaserad lösning så har man 

väl bestämt sig att det är det här man skall ha och fått det konfirmerat 

så är det egentligen bara hur snabbt man kan utbilda personalen för det 

går så väldigt snabbt att konfigurera upp de här systemen och allt är 

färdigt, Så det handlar egentligen om veckor eller månader, så det är ju 

mycket snabbare och då jämför jag ju ändå med standardsystemen.” 

 

M. Claesson  ”Jag gillar alltid en förstudie för du behöver alltid göra en kravanalys och 

du behöver också alltid se på något sätt hur man kan få igen pengarna.” 

 ”Jag har svårt att säga om cloud ställer högre krav än tidigare, det är 

alltid väldigt viktigt. Vad man framför allt behöver göra, är att man 

behöver titta på vad som passar för cloud och vad som inte passar för 

cloud.” 

 ”De flesta etablerade organisationer har ju ett stort arv och har en 

väldigt komplex struktur på applikationer, information och infrastruktur. 

Så det är inte givet att kan dra nytta av en cloud-leverans, innan du har 

åtgärdat mycket i ditt legacy” 

 ”På ett utvecklingsprojekt till exempel, vid en traditionell utveckling så 

får man beställa sin utvecklingsmiljö och genomföra en komplicerade 

inköpsprocedurer och sen skall de här miljöerna rent fysiskt sättas upp. 

Det brukar i normala organisationer ta mellan sex till åtta veckor. Om 

man då istället tar detta via en cloud-leverans så kan man få ner detta 

till timmar eller minuter.” 
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B-Å. Claesson  ”Det vi gör är att först lägga en 4-5 dagar på att göra en förstudie och 

försöka fastställa hur lämplig applikationen är” 

 

Widerström  ”Det finns en risk att verksamheten bara springer på för att det är 

betydligt lägre tröskel att komma igång och man är otåliga eller att man 

har ett akut behov att lösa. 

 ”M an kan ju välja att se molnet egentligen bara som ett leveranssätt 

jämte andra där man får väga upp framsidan mot baksidan för vilket 

alternativ som är bäst” 

 

 

5.2.1 Högre standardiseringsgrad 

Standardsystem som är av mer traditionell karaktär beskrivs av bland annat Nilsson(2009) och 

Brandt et al. (2005). Dessa standardiserade system kan skiljas från de system som utvecklats 

för att passa en specifik verksamhet (Nilsson, 2009). Den högre standardiseringsgraden 

medför att det är verksamhetsprocesserna som till största delen kommer att behöva anpassas 

efter systemets inbyggda affärslogik. Det framkommer uttryckligen från intervjupersonerna 

att de molnbaserade IT-tjänsterna som finns på marknaden i dagsläget, överlag håller en högre 

grad av standardisering än tidigare standardsystem och inte tillåter anpassningar i samma 

utsträckning. Till detta kan vi relatera det som Davenport (1998) anser, att den logik som 

informationssystemet är uppbyggt på påverkar företagets strategi, kultur och organisering. I 

linje med det framkommer det även via intervjuerna att det är av vikt att se till vilka 

teknikområden IT-tjänsten involverar och att transformera verksamheten baserat på det. 

Brandt et al. (2005) menar att standardsystemen är ofta framtagna med tidigare erfarenheter in 

om specifika branscher som bas, för att på så sätt utforma processtödjande logik utifrån 

vedertagna arbetssätt. Detta utformande används till att möjliggöra för verksamheter att ta del 

av redan väl fungerande arbetssätt. Intervjupersonerna menar att många mindre företag är 

beredda att betala priset av en högre grad av standardisering då det medför lägre kostnad för 

tjänsten som sådan medans de större företagen är mer villiga att betala för att få det mer 

anpassat.  
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I intervjuerna framkommer betydelsen av att forma organisationen baserat på 

molnleverantörens service nivåer för att kunna hantera incidenter på ett tillfredställande sätt. 

När och om man kan få support blir centrala frågor vad det gäller vissa molnbaserade tjänster. 

Den standardisering som syns medför att det blir en viktig del av förstudien att säkerställa att 

den molnbaserade IT-tjänsten som väljs är den som lämpar sig bäst för att stödja 

verksamheterna menar intervjupersonerna. Detta blir extra viktigt då verksamheten ofta går 

runt IT-avdelningen och köper in de molnbaserade tjänsterna direkt, något som framgår under 

temat affärsmodell.  

 

 Tema - Förstudie 

Subtema - Högre standardiseringsgrad 

Hermansson  ”Oftast är det ju betydligt sämre i molnbaserade system, det är det ju. 

Men det blir en del av förstudien att säkerställa att det system man 

köper in faktiskt följer organisationens arbetssätt” 

 ”eftersom det går att konfigurera standardsystem vill alla göra det hur 

mycket som helst så det drar iväg i kostnader. Medans molnbaserade så 

slipper man hela de bitarna” 

 

M. Claesson  ”Där tror jag att där kommer den stora smärtan i branschen att vara, 

eftersom man får lära sig att det inte blir en massa anpassningar. Det du 

ser är vad du får” 

 ”Men cloud spänner över många teknikområden och är en annan 

leveransmodell egentligen. Det gör att man måste börja fundera på hur 

man skall transformera sin egen organisation och sina egna människor.” 

 ”Så det är mycket som handlar om service-nivåer, det skall man tänka 

på också hur man sätter upp sin egen organisation i förhållande till det 

här då.” 

 

B-Å. Claesson  ”Sen får man ju inte piggelin om man köper CRM-system som molntänst, 

man får ju vanilj eller choklad” 

 ”Men jag tror vi kommer se mer och mer av de här unika systemen som 

kan hantera personifiering” 
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Widerström  ”Mindre företag är ofta beredda att göra en tradeoff mellan att man 

inte anpassar sina system så mycket utan istället fokuserar på att få 

köpa de här tjänsterna till en lägre kostnad” 

 ”Men jag tror inte och det är jag ganska säker på att de är lika 

anpassningsbara som de man köper på traditionellt sätt. Jag tror att 

stora företag fortfarande kommer tycka att det är värt att göra 

anpassningar” 

 

 

5.2.2 Säkerhet 

Subashini & Kavitha (2011) beskriver att det i dagsläget råder en osäkerhet på marknaden 

gällande kring säkerheten vid informationshantering i molnet. De menar att så länge denna 

osäkerhet råder, så kommer det vara många potentiella användare av molntjänster som inte 

kommer att ta steget att införa molnbaserade IT-tjänster. En av intervjupersonerna som arbetar 

specifikt med säkerhetsfrågor redogör för att ett ökat antal molnlösningar och externa 

relationer för informationshantering, medför att det uppstår fler kontaktytor som kan utsättas 

för olika säkerhetsangrepp. Detta ligger i linje med det som Subashini & Kavitha (2011) 

belyser när de talar om att komplexiteten i att hantera säkerhetsfrågor ökar i samband den 

teknik som används vid de molnbaserade IT-tjänsterna. De pekar på flera olika sårbara 

områden som bland annat har att göra med tillgänglighet, virtualisering, webbläsarsäkerhet, 

datasäkerhet, sekretess, identitetshantering, integritet, dataförluster och stöld.  

En aspekt som intervjupersonerna talar för och som kan kopplas till säkerhetsbegreppet är att 

utreda rättsläget, vem som egentligen äger informationen, att den verkligen tas bort vid byte 

av leverantör och vem som bär ansvaret vid olika incidenter. 

Det framgår tydligt från intervjupersonerna att de anser att det i samband med ett införande av 

molnbaserade IT-tjänster är av stor vikt att i förväg reda ut de frågor som kan kopplas till 

säkerhetsbegreppet. Överlag anses att många företag i dagsläget inte är helt bekanta med vad 

som verkligen gäller för informationshantering och hur detta förhåller sig till de olika 

molnbaserade lösningarna. Säkerhetsfrågorna involverar för det första att klassificera 

organisationens information baserat på vilket sätt den är lämplig att hanters. Klassificeringen 



79 

 

av information skall bidra till att kunna svara på hur hög säkerhetsrisken är och vad som kan 

hanters i ett publikt moln, privat moln eller fortsätta att hanteras på traditionellt vis. Detta 

grundas bland annat på hur pass företagskritisk informationen är, samt hur olika lagar och 

regler för informationshantering påverkar. Likaså kan vi finna stöd för detta av författarna 

Velev och Zlateva (2011) som talar om klassificering av information där företagen behöver 

veta vilken typ av data som är affärskritisk och var den då kan lagras för att inte riskera att 

den går förlorad. De anser att detta medför att själva hanteringen av informationen då kan 

optimeras så att de kan få ut den största möjliga nyttan som möjligt. 

 

 Tema - Förstudie 

Subtema - Säkerhet 

Hermansson  ”Just CRM-system är lite intressant för det är för många bolag det mest 

känsliga och viktigaste data man har och där pratar man nästan aldrig 

om säkerheten” 

 ”Trots att man försöker att utföra validering och verifiering av säkerhet, 

genom att gå på referenser och se att de följer ISO-standard, och annat 

så är det jättesvårt att faktiskt veta vad leverantören gör med din data.” 

 

M. Claesson  ”Det första och största hindret handlar om information och alla lagar 

kring var nånstans jag får bearbeta det här och var jag får lägga min 

data och hela osäkerheten om jag kan lägga ut det här i molnet eller 

inte” 

 ”Runt många IT-avdelningar eller organisationer som jag har träffat, så 

har de inte alltid hundra procent ordning och reda på vad som är lagar 

och vad som är krav.” 

 ”Vad är det som kan ligga i ett publikt moln, och vad är det som kan 

ligga i ett privat moln hos sig själv. Det är sådant som man måste reda 

ut och leverantörerna måste vara tydliga med hur man jobbar med 

säkerhet” 

 

B-Å. Claesson  ”Man kan ju förlora kontroll på data, blir det stora haverier och problem 

kan ju förlora allting om du inte har något sätt att verkligen säkra upp 

det. Det får man ju ta den riskbedömningen om det skulle hända.” 
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 ”vad har du för säkerhetsklasser och krav på det. Vad är det för typ av 

information” 

 ”Man måste göra detta på ett sätt där man vet var det lagras och svara 

upp mot de krav som olika branscher har på information.” 

 

Carlsén  ”Här kommer vi till det ansvar som det innebär att vara leverantör till 

detta och att helt plötsligt se i vad företaget själva bör ha för 

ställningstagande till att det nu helt plötsligt är fler operatörer än de 

som vi själva har inhouse som nu hanterar data.” 

 ” Alltså att åtkomsten blir från flera olika håll och det är vad jag tycker 

är oerhört intressant, men jag kan inte säga att det direkt är en nackdel, 

men det är en utmaning.” 

 ”För när man väl sätter igång matchen då tror jag att det kan vara svårt 

att göra det. Så här är en stor dela av det här med eftertänksamheten, 

att vara med från början med den här dialogen.” 

 ”En av de stora nya utmaningarna för verksamheter är hur man har 

klassificerat sin information” 

 ”Vissa organisationer såsom försvaret är vana att arbeta med sådant 

här, men för många verksamheter så kommer det här som en 

överraskning och de har inte alls haft det här tänket förrän nu.” 

 

Mannila  ”Det finns säkerhetsproblem och det finns osäkerhetsproblem, 

osäkerhetsproblemen kommer att försvinna och säkerhetsproblemen 

kommer att lösas.” 

 ”Man litar inte riktigt på det här ännu och det är därför som vi och 

Microsoft med andra har kampanjer med cloud och pratar om alla 

fördelar som finns för att sakta men säkert bryta ner osäkerheten som 

finns kring det här.” 

 ”Säkerhetsfrågan är såklart väldigt viktigt att titta på, datan som skall 

hanteras i den här tjänsten, är det någon form av känslig data, finns det 

några lagar eller regler som säger att det här måste lagras inom rikets 

gränser” 

 ”Min känsla är att många organisationer inte har så br koll på det här, 

eller ja att man överklassar all sin information och säger att allting är 

känsligt, men om man säger det så kanske man inte kan köra 
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molntjänster alls” 

 ”Sen finns det ju även CRM, säljstödssystem där jag inte riktigt förstår 

varför just dom, den typen av system har slagit igenom väldigt mycket i 

molnet eftersom det innehåller så mycket, det är ju företagets pipeline 

på prospects och pågående affärer men av nån anledning så finns det 

väldigt mycket som hamnar som molntjänster.”  

 

Widerström  ”Det känns som om lagar och regler är lite osäkert och det känns som 

det osäkra rättsläget hindrar framförallt den publika sektorn att börja 

anamma det här i större skala.”  

 ”Så jag tror inte utmaningarna är tekniska utan snarare juridiska och 

säkerhetsmässiga vilket gör att man tvekar.” 

 

 

5.2.3 Trovärdighet och servicenivå hos leverantör  

Det framkommer vid intervjuerna att det har under de senaste åren dykt upp många 

nyetablerade tjänsteleverantörer på marknaden. Detta ses som en följd av att de molnbaserade 

IT-tjänsterna de senaste åren har ökat kraftigt på marknaden och att det ofta handlar om 

mindre applikationer med stöd för verksamhetsspecifika funktioner snarare än större och 

verksamhetsövergripande system. Efterfrågan på de molnbaserade IT-tjänsterna medför att 

alla tjänsteleverantörer vill ha en bit av kakan och försöker att etablera sig på marknaden. 

Traditionellt sätt har val av system handlat om att välja mellan flera olika alternativ för att 

hitta det ”bästa” alternativet vad det gäller systemet (Brandt et al, 1998).  Brandt et al. menar 

vidare att det oftast handlar om en process där man utgår från en större mängd möjliga system 

som man sedan reducerar i olika omgångar för att få en slutgiltig kandidat, detta finns även 

återgivet av Nilsson (1991). Finns inget alternativ som passar verksamheten så får 

verksamheten egenutveckla eller anskaffa en mer specialanpassad lösning. Nilsson (1991) 

poängterar att man vid valet av standardsystem inte bara väljer ett system utan även en 

specifik leverantör. 

Intervjupersonerna nämner i flera olika sammanhang att det uppstår ett nytt sorts beroende till 

tjänsteleverantören, eftersom denne vid distributionsmodellen av de molnbaserade IT-tjänster 

ansvarar för systemets hela livscykel. Intervjupersonerna ger flera olika exempel där de olika 
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tjänsteleverantörerna på marknaden skiljer sig från varandra. Ett återkommande exempel är 

att olika leverantörer är olika mycket etablerade på marknaden och därigenom har en varierad 

möjlighet att överleva och fortsätta att leverera den molnbaserade IT-tjänsten ur ett långsiktigt 

perspektiv.  

Intervjupersonerna menar att det är av stor vikt att kunna säkerställa att molnleverantören 

kommer att fortsätta att finnas kvar under minst så lång tid som man avser att nyttja den 

molnbaserade IT-tjänsten i verksamheten. Magnusson & Olsson (2009) menar att ett mått att 

ta hänsyn till kan vara den finansiella statusen samt storleken på leverantören av 

standardsystemet, då de menar att effekten av storlek kan medföra en högre trygghet för 

framtiden. 

Ett annat exempel är att de olika leverantörerna erbjuder varierad grad av servicenivåer och 

vad som ingår i deras serviceutbud, vilket kan handla om grad av support och felhantering. 

Slutligen kan vi från intervjuerna tyda att olika molnleverantörer i olika utsträckning använder 

sig av standarder för säkerhet och utläsning av data, vilket på olika sätt kan lämpa sig för 

kunden. Vad det gäller val av leverantörer menar Brandt et al. (1998) att det är viktigt att inte 

bara titta på systemet som sådant utan även ta hänsyn till leverantören, vad kommer det finns 

för möjlighet till exempel få för support och service, är något man bör fråga sig. Vid val av 

leverantör bör man även ta hänsyn till faktorer som hur trovärdig och pålitlig leverantören är.  

Det har varit ett återkommande tema vid intervjuerna att den varierade trovärdigheten och 

serviceutbudet hos de olika leverantörerna på marknaden är viktiga aspekter att ta hänsyn till 

vid val av molnleverantör. Härigenom menar flera av intervjupersonerna att aktiviteten 

värdera leverantörer tar större plats vid ett införande än tidigare.  

 

Tema - Förstudie 

 Subtema - Trovärdighet och servicenivå hos leverantörerna 

Hermansson  ”En stor del som man oftast inte tänker på i början är att säkerställa vad 

det är för leverantörer, kommer de gå i konkurrs imorgon eller kommer 

de finnas i 3-4 år.” 

 ”Rent tekniskt så säger man att supporten varierar väldigt mycket. Om 

man vill bygga mot eller införa en tjänst så är ju vi väldigt beroende av 

vilket stöd som man kan få när man dyker på ett problem. Man får 
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därigenom väldigt många externa beroenden under projektet. Då man 

är väldigt beroende av väldigt många andra.” 

 

M. Claesson  ”Det finns vissa leverantörer som säger ”oj då låg vår tjänst nere, okej vi 

ger pengarna tillbaka varje gång som den ligger nere” men det här är ju 

småpengar som vi pratar om.” 

 ”Om jag lägger ut det här i molnet kan jag då lita på leverantören, kan 

jag lita på deras utrustning, vad händer om det blir inbrott och någon 

snor det hela, eller om de blir hackade, eller om jag vill dra mig ur att all 

min data verkligen försvinner från deras utrustning.” 

 ”Om jag väljer en molntjänst som tillhandahålls av en leverantör och jag 

ändå blir bunden och tvungen att göra allting enligt deras produkter och 

deras villkor då har man ju inte vunnit någonting” 

 ”Man skall leta efter dem som jobbar med öppen standards, öppna 

api:er och som har en öppenhet så att det går att integrera och så att 

det går att flytta på sig om man vill” 

 ”Så om jag vore företagare så skulle jag samarbeta mer med etablerade 

leverantörer än att man tar någon som har dykt upp som en svamp i 

jorden bara för att de råkar äga ett datarum med någon slags 

infrastuktur.” 

 

Widerström  ”sen när man kommit fram till att det är molntjänster man vill köra så 

får man ju lite mer traditionellt gå igenom vilka olika leverantörer finns 

det av den här typen av tjänst och på lite mer traditionellt sätt utvärdera 

dem mot varandra och se vilken som uppfyller behovet bäst.” 

 

 

5.3 Olika standarder 

När det kommer till de molnbaserade IT-tjänsterna redogör intervjupersonerna för att det är 

mer vanligt med mindre och mer nischade applikationer istället för helhetslösningar. Därtill 

framkommer att det inte finns någon etablerad standard i branschen för hur de molnbaserade 

IT-tjänsterna skall kommunicera med andra applikationer, utan att det är vanligt att de olika 

molnleverantörerna använder sig av olika API:er och standarder. Detta medför att det kan bli 
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mycket jobb med att läsa ut information beroende på vilken standard molnleverantörern 

använder sig av. Det framkommer även att den stora nyttan av en molnbaserad IT-tjänst som 

först visar sig då den kan kommunicera och utbyta information med andra system. Magnusson 

& Olsson (2009) att arvssystem är ett påtagligt problem för många företag. Detta 

framkommer även av intervjupersonerna som menar att en organisation alltid förfogar över ett 

sedan tidigare systemarv, ett så kallat legacy om man inte är helt nystartade. Detta kan bestå 

av olika sorters system vilka verksamheten väljer att fortsätta använda som systemstöd i 

verksamheten. Sun, Zhang, Chen,  Zhang & Liang (2007) menar även de att det i stort saknas 

standard och riktlinjer för hur man skall kommunicera mellan olika IT-tjänster.  

Vid ett införande av molnbaserade IT-tjänster framkommer det från intervjuerna att behovet 

är stort att integrera olika molnbaserade IT-tjänster med varandra och med befintliga 

traditionella IT-tjänster för att uppnå full verksamhetsnytta. Magnusson & Olsson (2009) 

beskriver begreppet integrationen som att möjliggöra två separata system att utbyta 

information. I dagens verksamheter där olika systemlösningar används finns ett stort behov av 

möjligheten att integrera. Magnusson & Olsson menar vidare att det inte bara är viktigt att ta 

hänsyn till integration både mellan de interna systemen men även externt mot kunder och 

leverantörer. Att utreda vilket integrationsbehov som finns är något Nilsson (1991) med fördel 

ser att man placerar redan under förstudien och som kopplas till valet av system.  Sun et al. 

(2007) menar att funktionaliteten från SaaS kan variera med att de ofta fyller en mindre 

funktion och därför finns ett stort behov av att integrera tjänsterna med varandra för att uppnå 

affärsnytta. 

 

Tema - Olika standarder 

Hermansson  ”Det finns ju ett visst integrationsstöd, men det blir ju ofta en hel del 

byggande manuellt. I dagsläget finns det ju ingen etablerad standard” 

 De flesta använder helt olika API:er och standarder…” 

 Så även om det inte finns färdiga integrationer så är det ganska lätt att 

bygga integrationer trots allt” 

 ”Man sätter sig ju lite i en beroendeställning om det är så att man 

bygger integrationer mellan, det kan man göra absolut. Så där gäller ju 

att man bygger de här integrationerna så generiska som möjligt…” 
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 ”… det som är riktigt påverkande på ett beroende är att man inte vet, 

eller det är inte standardiserat hur man läser ut data. Så om jag har en 

stor mängd data hos en leverantör i ett system, så kan det vara 

jättesvårt att få ut sin data och kunna läsa in det i det nya systemet.” 

 ”Då är det lättare att gå ut på nätet än om man har massa färdig 

infrastruktur som skall integreras med de här molntjänsterna, det känns 

ju som en av de stora svårigheterna.” 

 

M. Claesson  ”En utmaning till är naturligtvis kopplingarna mellan cloud och legacy 

och kopplingarna mellan de olika cloud-leveranserna också.” 

 ”Så integration är en stor utmaning medan legacy är en gigantisk 

utmaning, men för varje gång som man kan frigöra resurser kan man ju 

lägga dem på att lägga ännu mer på att hantera legacy” 

 

B-Å. Claesson  ”Det måste komma till så att de är öppna så det blir portabelt mellan de 

olika molnlösningarna så man kan plocka ut grejer man gjort hos till 

exempel Microsoft och lägga det hos tillexempel Amazon.” 

 ”Det finns många sorters tjänster när det gäller framförallt CRM som har 

integrationsmöjligheterna färdiga, du kör igenom en lite applikation som 

lyfter din data automatiskt.” 

 

Widerström  ”Är jag däremot ett stort företag så har jag mycket bagage som jag 

behöver hantera och inte bara kan slänga ut genom dörren för jag kan 

ha gjort många anpassningar.” 

 ”Det håller på att växa fram en rad med integrationsplattformar som är 

ämnade till just att koppla ihop affärssystem med molntjänster” 

 ”Jag tror det finns stora affärsmöjligheter inom området integration där 

om du köper ett CRM-system i molnet så är det väl fine, men största 

nyttan får du ju när du börjar integrera ditt CRM-system med dit ERP-

system.” 

 ”Jag tror vi kommer se en utveckling där de stora företagen kör vidare 

med t.ex. SAP eller Oracle som de använt ett antal år och plöjt ner massa 

pengar men att de kompletterar med nisch-molntjänster för en viss 

specifik process där de kommit fram en molntjänst som är väldigt bra 

och då kommer vi tillbaka till det där med att integrationen blir så 
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viktigt.” 

 

 

5.4 Decentraliserad utbildning 

Ur intervjuerna kan vi utläsa att grundtanken med många molnbaserade IT-tjänster är att de 

skall vara så enkla att förstå så att kunden inte skall behöva någon omfattande utbildning på 

dem. Brandt et al. (1998) menar att det finns goda förutsättningar för just utbildning när det 

kommer till standardsystem då man vid ett tidigt skede vet en stor del av systemets 

funktioner. Detta är något som intervjupersonerna säger att man försöker jobba med vid 

införande och den utbildningen som skall ske är att tjänsteleverantörerna erbjuder kunderna 

en färdig testmiljö via internet där de mer genom självstudier skall kunna testa tjänsten och 

utföra olika uppgifter i den. På så vis förflyttas ansvaret för utbildningen till kunden och 

utbildningen decentraliseras och skall bli mer effektiv. Brandt et al. (1998) poängterar 

utbildning som något som traditionellt är viktigt vid ett införande, vidare menar de att 

utbildning är något som ofta blir åsidosatt vid införande av just standardsystem då det är 

meningen att införandet skall gå snabbt. Flera av intervjupersonerna redogör för att detta sätt 

att utbilda inte alltid är tillräckligt för kunderna och det blivit åsidosatt, de får ofta sätta in 

extra stödåtgärder på att utbilda kunderna. 

Något som i teorin framhålls som viktigt av Hederstierna Montén (2003) är att grunda 

förändring och se till att det finns en vilja inom organisationen att acceptera förändringen. 

Likaså är det en viktig faktor att ha ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan leverantör och 

verksamheten. För att hjälpa detta utbytte och uppnå en acceptans så ser Hederstierna Montén 

utbildning som en tydlig aktivitet för att lyckas. Även Brandt et al. påvisar vikten av att 

förankra förändringen hos personalen i en verksamhet är av yttersta vikt. En bra utgångspunkt 

för detta är att användarna får information om systemet i god tid samt möjlighet till utbildning 

i systemets funktioner. 
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 Tema - Decentraliserad utbildning 

Hermansson  ”Här är det mer självstudier att det finns en befintlig testmiljö hos 

leverantören som man kan gå in i och man kan dela ut uppgifter och ha 

en kortare genomgång så de får utbilda sig själva så utbildningen har 

varit mer decentraliserad och betydligt effektivare” 

 

M. Claesson  ”Cloudtjänsterna ska egentligen vara så enkla att konsumera att det inte 

ska behövas någon utbildning men vi har märkt att det trots allt behövs 

och har därför vid några tillfällen satt upp workshops tillsammans med 

kunderna.” 

 

Mannila  ”Normalt sett driver vi ett gemensamt transitionsprojekt där både vi och 

kunden finns med i styrgruppen, och där planerar man alla aktiviteter 

som skall genomföras, inklusive utbildning” 

 ”Normalt sett tillhandahåller inte molnleverantören integrationshjälp, 

utbildning osv. som vi service providers gör, utan de tillhandahåller en 

”try-and-buy”, och om kunden tycker att det fungerar registrerar/avtalar 

kunden sig för att nyttja tjänsten. Då startar faktureringen, och kunden 

tar själv på sig ansvaret för att utbilda sina användare och hantera 

eventuella supportfrågor” 

 

 

5.5 Okunskap 

Intervjupersonerna berättar om flertalet olika förändringar som förekommer i samband med 

ett införande av de molnbaserade IT-tjänsterna. Många av dessa förändringar har vi redan 

tagit upp i de föregående teman som är beskrivna ovan. De teman som handlar om säkerhet, 

juridik, val av leverantör, integrationsarkitektur och verksamheterna som upphandlare, har vid 

flertalet tillfällen kopplats ihop av intervjupersonerna med påståendet att detta är något som vi 

behöver gå in och hjälpa kunderna med. De anser även att det har blivit mer vanligt att det är 

verksamheterna och inte IT-avdelningen som tar initiativ och för dialogen när det kommer till 

upphandlingen av molntjänster. Detta är något som även Shipley (2010) redogör för att vissa 

organisationer använder molntjänster utan att IT-avdelningen ens är medvetna om det och att 
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data lämnar företagets nätverk. Han ett exempel där IT-avdelningen inte visste att de anställda 

använde Amazons Elastic ComputeCloud tjänster tills dess att fakturan för användandet skulle 

betalas. 

Intervjupersonerna berättar därtill att verksamheterna sällan har full kunskap rörande 

molnbaserade IT-tjänster och beskriver en situation där kunden i flera olika steg behöver 

rådgivning kring hur dessa förändringar skall hanteras. Därtill visar intervjuerna på att det 

uppstår en ny möjlighet att som konsult arbeta närmre kunden på ett proaktivt arbetssätt, för 

att rådgiva och fånga upp verksamheternas behov av olika systemstöd. Även här kan vi 

återknyta till det som Hederstierna Montén (2003) talar för som en framgångsfaktor i att ha en 

ömsesidig kunskap mellan leverantören och kunden, så att leverantören är väl insatt i 

kundverksamheten och så att kunden kan få kunskap i sitt eget system. 

 

Tema - Okunskap 

M. Claesson  ”Vi har den kompetensen att hjälpa kunden som en rådgivare så att de 

får till den arkitektur som de behöver och att de får till det 

beslutsfattande de behöver för att hålla i det här.” 

 

Widerström  ”Genom att de dyker upp fler och fler nya molntjänster där ute som i 

teorin man kan leverera varsomhelst ifrån till vemsomhelst på jorden 

vilket kommer göra att våra kunder kommer ha mer frågor kring nya 

tjänster som dyker upp, om tjänsten X är någonting att ha och om 

tjänsten X lirar ihop med tjänsten Y” 

 ”Här finns ju en pedagogisk resa för oss leverantörer att inte bli för 

introverta och prata moln, moln, moln utan prata värdet och nyttan” 

 ”Men i och med att det blir mer flyktigt på marknaden så måste vi bli 

bättre att mer proaktivt arbeta med att hjälpa våra kunder, här dyker 

det upp molntjänsten X som vi tror är bra för dig. Vi kan hjälpa våra 

kunder med att koppla ihop molntjänst X med molntjänst Y från olika 

partners, på så sätt kan vi skapa nya konstellationer och nya tjänster för 

våra kunder.” 

 ”man måste gå mer till att stötta verksamheten för att verksamheten 

kommer springa på och köpa de här tjänsterna och här måste man då 

som IT-avdelning komma med de här råden.”   
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6 Diskussion – nya angreppssätt 

I detta kapitel kommer vi att utifrån analysen diskutera de kartlagda teman för att på så sätt 

svara upp mot studiens syfte. Vi avser att utifrån tidigare kartlagda teman vilka berörde 

skillnader mellan traditionella och molnbaserade IT-tjänster diskutera behovet av nya 

angreppssätt.    

6.1 Skalbar affärsmodell 

Under våra intervjuer så framgår att det ställs nya krav på leverantörernas affärsmodeller. Vi 

märker att leverantörerna blivit tvungna att tänka över de strategier de använder i förhållande 

till sina kunder, men även de strategier de använder internt för att till exempel få göra 

investeringar. De nya utmaningarna grundar sig i ett överförande av risk från kund till 

leverantör och en ökad osäkerhet för leverantörerna som följd av bland annat kortare 

kontraktstid. Vi anser att bristen att på ett bra sätt att kunna påvisa ett behov av investering för 

sina chefer är ett problem då det kan  halta leverantörens utveckling på affärsområdet. Detta 

är något som varit enklare i de traditionella affärsmodellerna där man haft fasta kontraktstider 

och licenser som varit mycket tacksamma att visa ledningen för att påvisa behov av 

investering. Detta anser vi leder till ett behov för ledningen inom leverantörernas organisation 

att bli mer bekväma med det nya tänk som molnbaserade IT-tjänster innefattar. Detta för 

lättare kunna sätta sig in i hur man skall ställa sig till olika investeringsbehov. 

Vidare har det skett en skiftning vem som köper in den nya typen av IT-tjänster som levereras 

via molnet, här kan vi se en stor fara och det är något som vi egentligen koppla till de flesta av 

våra teman. Att det i många verksamheter köps IT-tjänster av olika inom verksamhetenaktörer 

helt utan tankar på standardisering och struktur kan leda till många problem, inte bara vad det 

rör att ta fram en affärsmodell utan även vad det gäller säkerhet och integration. Vi anser även 

att organisationer utifrån en ostrukturerad inköpsmetodik för de molnbaserade IT-tjänsterna 

kan hamna i en hög nivå av suboptimering där man har flera olika molnbaserade IT-tjänster 

med samma funktion. Här har vi sett att nya möjlighet för leverantörerna dykt upp. Att inta 

nya roller och då agera som en slags mäklare för molnbaserade IT-tjänster alternativt en 

rådgivande roll för verksamheten. Vi ser det här som en följd av enkelheten som det är att just 

köpa in vissa av de molnbaserade tjänsterna där det räcker med att betala så är man igång 



90 

 

direkt vilket då kan anses vara en del av lockelsen eftersom många IT-avdelningar inte har en 

handläggande tid som matchar verksamheternas önskemål.  

För att svara upp mot de nya utmaningarna i form av förändrade behov av affärsmodellen så 

ser vi ett behov av en mer skalbar affärsmodell som ger en ökad flexibilitet för 

tjänsteleverantörerna. Detta gör inte att man kommer komma ifrån hela den risken och 

osäkerheten som kommer med de nya utmaningarna. Vi ser även en önskan från de personer 

som vi har intervjuat att kunna anta en mer proaktiv roll och gå in som en rådgivare för att 

stödja en verksamhet i sitt anskaffande av molnbaserade IT-tjänster, här har vi även sett en 

möjlighet för konsulter att kunna få en ökad affärsmöjlighet genom att stödja verksamheter 

vad det gäller att få struktur och standardisering. En mer skalbar affärsmodell skulle även 

kunna bidra till möjlighet att påvisa ett nytt tänk rörande intern investering i molnbaserade IT-

tjänster hos tjänsteleverantörerna. Vi kan på samma sätt se att det vid ett införande av en 

molnbaserad IT-tjänst blir viktigt att kunna uppskatta kundens verkliga användning av 

tjänsten, för att därigenom veta om det är lönsamt att driva igenom projektet eller inte. 

6.2 Ökat behov av förstudie 

I samband med att tiden för installation av infrastruktur kan reduceras vid ett införande av 

molnbaserade IT-tjänster, går det snabbare än tidigare att införa systemstödet till 

verksamheten. Vi hade vid det inledande skedet av denna studie våra funderingar om det var 

så att denna frigörelse av tid och resurser nyttjades till att styrka andra aktiviteter istället. 

Dock har vi inte funnit tillräckliga belägg för att så är fallet, utan att det snarare ses som ett 

sätt att minska kostnaderna vid ett införande. I samband med att frågor som rör servrar och 

infrastruktur inte i samma utsträckning är aktuellt vid molnlösningar, blir det ett tydligare 

behov att fokusera på det systemstöd som verksamheten behöver. Detta styrks av det som 

framkommer vid intervjuerna att det blir mer viktigt att fokusera på vad som behövs, snarare 

än på hur det skall göras. Vi anser även baserat på data från intervjuerna att det vid förstudien 

är av stor vikt att utreda vilka applikationer inom verksamheten som är lämpliga att köras i 

molnet och vilka som är mer lämpliga att fortsätta användas på traditionellt vis.  

I samband med att tiden för ett införande av molnbaserade IT-tjänster reduceras, kan vi 

konstatera att förstudien får en större del av projektet jämfört med tidigare. Intervjupersonerna 

talar starkt för vikten av en förstudie vid ett införandeprojekt. Likaså framkommer det i teorin 

att det är i förstudien som grunden läggs för den framtida implementeringen och det är där 
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som det synliggörs om projektet är värt att driva igenom. Vi vill även hävda att det vid 

molnlösningar uppstår ett större behov att utföra en förstudie jämfört med tidigare.  

Detta baserar vi på flertalet olika anledningar vilka kan relateras till att den reducerade 

tidsåtgången samt till de olika underteman som vi redogör för nedan.  

6.2.1 Anpassa verksamheten 

Intervjuerna har tydligt visat att de molnbaserade IT-tjänsterna har en låg nivå av 

anpassningsbarhet och till och med en lägre än de standardsystem som förkommer vid 

traditionella IT-tjänster. I teorin har vi redogjort för att ett IT-systems inbyggda affärslogik 

behöver sammanflätas med verksamheternas processer, för att uppnå full nytta av 

systemstödet. På grund av den låga anpassningsmöjligheten inom de molnbaserade IT-

tjänsterna kan vi då konstatera att det är verksamheten som får anpassas efter systemets 

inbyggda affärslogik.  

Vi har även kunnat utläsa från intervjupersonerna att det kan skilja sig mellan 

molnleverantörernas utbud av service och dess servicenivåer. Detta medför att verksamheten 

vid ett användande av en molntjänst, påverkas av den externa leverantörens utbud och 

tillgänglighet vad gäller service. För att verksamheten skall kunna hantera incidenter och 

andra rutiner kring sitt verksamhetsstöd på ett fullgott sätt, krävs det att organisationen är 

anpassad att möta upp till det specifika serviceutbudet.  

Av ovanstående resonemang anser vi att förstudien blir av större vikt vid ett införande. Detta 

eftersom det gäller att samla in fakta som kan användas för att fatta väl grundade beslut vid 

val av molntjänst samt för att få en god passform mellan människa teknik och organisation.  

6.2.2 Klassificera information och modellera kommunikationsvägar 

Vi kan både genom teorin och från intervjuerna fastslå att det i dagsläget råder en stor 

osäkerhet kring säkerhetsfrågorna vid informationshantering i molnet. Det framkommer även 

att tjänsteleverantörerna behöver kunna visa på och garntera säkerheten i molnet, för att alla 

potentiella användare skall ta steget mot de molnbaserade IT-tjänsterna. Likaså råder det i 

dagsläget vissa oklarheter kring de juridiska aspekterna som är kopplade till 

informationshantering med de molnbaserade IT-tjänsterna. Vi anser att dessa frågor troligtvis 

är ett övergående problem och att molntjänsterna gradvis kommer att få en ökad acceptans 

hos användarna, detta är även något vi finner stöd för i vår empiri. Dock tror vi att först måste 
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stora och etablerade företag på marknaden visa på en lyckad användning, innan den stora 

massan tar steget fullt ut. 

Trots att osäkerheten kring säkerhetsfrågorna kan redas ut med tiden, så har vi från både teori 

och intervjuer kunnat konstatera att de molnbaserade IT-tjänsterna medför nya utmaningar i 

samband med säkerheten. Det som framkommit i studien är att användandet av tekniken för 

de molnbaserade IT-tjänsterna medför en ökad komplexitet i att hantera säkerheten och skapar 

ett större antal sårbara kontaktytor. Vidare är det i dagsläget en situation där det är mer vanligt 

att företagen använder sig av molntjänster från flera olika leverantörer, samtidigt som dessa 

integreras med de befintliga systemen. Det har också framkommit att de enskilda 

verksamheterna anskaffar molnbaserade IT-tjänster utan att förankra detta i den övriga 

organisationen. Detta bidrar till det ökade antalet kontaktytor samt att de olika 

kommunikationsvägarna mellan interna och externa relationer medför en risk för att företaget 

de inte själva har kontroll på vilka som ges åtkomst till informationen.  

Vi kan genom ovanstående resonemang se att det finns ett ökat behov vid ett införande av 

molnbaserade IT-tjänster att fokusera på säkerheten. Vi anser med stöd från både teori och 

intervjuer att klassificering av företagsinformation bör ske som en aktivitet i förstudien. Detta 

så att ett företag kan avgöra vilken typ av systemlösning som lämpar sig för att hantera 

informationen. Det kan tillexempel vara så att viss affärskritisk information inte bör hanteras i 

ett publikt moln, med tanke på säkerhetsaspekterna. Utöver detta ser vi även ett behov av att 

genom modellering tydliggöra kommunikationsvägarna för informationen. Det skulle bidra 

till en ökad kontroll över informationshanteringen samt möjlighet att få struktur på 

kommunikationsvägarna.  

6.2.3 Värdera leverantörer 

I en expansiv marknad såsom för de molnbaserade så finns det många leverantörer att välja 

mellan. De molnbaserade IT-tjänsterna utgörs ofta av många olika små applikationer som kan 

levereras av en mängd tjänsteleverantörer. Det kan finnas en stor mängd lösningar för en 

specifik funktion som i sin tur levereras av ett stort antal tänsteleverantörer. På en ny marknad 

finns det även gott om aktörer men få som kan ses som etablerade aktörer, alla vill dock vara 

med på den nya marknaden. Vi anser att den marknaden som utgörs av de molnbaserade IT-

tjänsterna erbjuder leverantörerna en smidigare inkörsport till att etablera sig som 

tjänsteleverantör kontra vad man mer traditionellt sett tidigare. Vi ser utifrån detta 
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resonemang att det på marknaden finns ett större men mer osäkert utbud av 

tjänsteleverantörer.  

Vidare ser vi ett annat sorts beroende till tjänsteleverantören, vilket medför en ökad betydelse 

vid val av tjänsteleverantör. Härigenom syftar vi på att tjänsteleverantören sköter drift, 

uppdatering samt support av tjänsten, vilket gör att kunden därigenom blir beroende av 

tjänsteleverantörens pålitlighet och kunnande. Med det anser vi inte nödvändigtvis att det 

behöver vara genomgående negativt, det skulle lika gärna få ett positivt utfall. Genom att 

välja en leverantör med hög pålitlighet samt kunskap, kan man köpa in sig till en bättre nivå 

av infrastruktur än vad verksamheten har i dagsläget. 

 Vi kan här se att de molnbaserade IT-tjänsterna i dagsläget leder till en större osäkerhet vad 

det gäller valet av leverantör, då det blir svårt att avgöra vilken av alla leverantörer som är att 

se som pålitlig och trovärdig. Vi ser även att de molnbaserade IT-tjänsternas leveransmodell 

bidrar till en minskad interaktion mellan beställare i verksamheten samt tjänsteleverantören. 

Tjänsteleverantören kan befinna sig i en annan världsdel och distribuera tjänsten via internet 

där den enda möjligheten till att värdera leverantören är via elektronisk information på 

hemsidan. Detta är något som vi anser ytterligare gör det svårt att bedöma trovärdighet och 

pålitlighet hos tjänsteleverantören.  

6.3 Integration 

Ett etablerat företag har alltid ett visst systemarv bestående av de befintliga IT-systemen som 

de använder som stöd i sin verksamhet. Detta systemarv kan bestå av både traditionella såväl 

som molnbaserade IT-tjänster. I samband med ett systeminförande blir det som vi tidigare 

nämnt viktigt att i förstudien avgöra vilka system som är lämpliga att fortsätta köras på 

traditionellt vis och vilka som ger högre nytta att köras i form av en molnbaserade lösning. 

Det har i studien framkommit att det är mer vanligt förekommande med flera mindre och 

nischade molnbaserade IT-tjänster så som CRM-system eller redovisningssystem. Till detta 

redogör intervjupersonerna för att de inte finns någon etablerad standard på marknaden för 

hur de molnbaserade IT-tjänsterna skall kommunicera med andra system. Detta visar sig 

genom att de olika tjänsteleverantörerna utformar molntjänsterna med olika standarder samt 

API:er. Vi kan efter insamlingen av empiriska materialet påstå att det är först när olika system 

kan kommunicera och utbyta information med varandra som den verkliga nyttan av ett 

systemstöd uppstår. 
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För att kunna införa de molnbaserade IT-systemen full ut i verksamheten och åstadkomma 

informationsutbyte mellan applikationer ser vi att det blir viktigt att integrera dessa med de 

andra verksamhetsstödjande systemen. Även intervjupersonerna redogör för att integration är 

en stor del av ett införande av molnbaserade IT-tjänster. Till detta framkommer vikten av att 

erhålla en skalbar integrationsarkitektur som medför att systemen på enklaste sätt kan bytas ut 

i framtiden utan att större ingrepp behöver göras. 

6.4 Utbildning 

Utbildning är något som traditionellt setts som en centraliserad aktivitet men som i och med 

de molnbaserade IT-tjänsterna gått mot att vara av en mer decentraliserad karaktär. Den 

molnbaserade tekniken möjliggör direkt åtkomst till IT-tjänsterna över internet. Den mer 

decentraliserade karaktären är något som styrks av de intervjuer vi gjort där intervjupersoner 

menar att utbildningen gått mer mot självstudier och uppgifter för inlärning av den nya 

tjänsten, detta för att effektivisera och decentralisera utbildning. Vidare menar 

intervjupersonerna att de initialt är tänkt att det inte skall behövas utbildning på de 

molnbaserade tjänsterna då de skall vara så användarvänliga att de skall vara i princip 

självförklarande. Det är dock något som visat sig att det i många fall inte är så. Vi ser en 

skiftande av ansvar vad det gäller utbildning där utbildning till viss del gått från att vara 

leverantörens ansvar till att kundens ansvar när det snarare rör sig om att användaren själv får 

göra uppgifter under eget ansvar. Här ser vi även en möjlig risk där utbildning och 

information till användare blir åsidosatt då fokus på hos vem ansvaret ligger är mer oklart. 

En viktig aspekt av utbildning som framhålls av teorin är möjligheten att förankra förändrig 

och få en ökad acceptans i den verksamhet där förändringen sker. Vi ser ett problem med att 

man i många fall tar bort utbildningen och i andra fall kör en decentraliserad lösning, detta är 

ett värdefullt tillfälle till att informera användare och få acceptans för det nya som vi ser det. 

Eftersom de molnbaserade tjänsterna är av en hög standardiseringsgrad så ger det väldigt bra 

förutsättningar att ge information och utbildning redan på ett mycket tidigt skede. Detta 

baserar vi på att i och med standardiseringen så är många av IT-tjänstens funktioner redan 

definierade samt att det med stor säkerhet redan finns material att tillgå som grund till 

information och utbildningen. Om utbildning inte är aktuellt så ser vi ett behov av att ändå 

informera berörda i verksamheten redan i ett tidigt skede för att på så sätt öka acceptansen, 
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här ser vi en möjlighet att använda sig av lite lättare workshops för att involvera och 

informera berörda aktörer i verksamheten. 

Vi anser att det finns en viss fara med att decentralisera utbildningen som följd av den 

effektivisering det ger då det traditionellt varit en bra aktivitet för att öka acceptansen och 

minska motstånd. Just acceptans är dock något som vi i största del kopplar till lite större 

införanden och är något vi anser inte kan kopplas till mindre inköpande av molnbaserade IT-

tjänster på samma sätt. Vi anser att det fortsatt är viktigt att inte glömma de sidoeffekter som 

finns kopplade till begreppet utbildning när man väljer att decentralisera utbildningen i 

kombination med att lägga den på användaren. Beroende på införandets storlek och karaktär 

anser vi det fortfarande viktigt att ha utbildning alternativt workshops i åtanke. 

6.5 Rådgivning 

Temat rådgivning som ett nytt angreppsätt är något som vi sett som en aktivitet som går ihop 

med alla de andra nya angreppsätten. Intervjupersonerna ser ett behov att både komma 

närmare och jobba proaktivt mot kunden, de ser även en möjlighet och behov av att agera som 

en rådgivare. Det kan gälla till exempel att ge råd vad det gäller val av leverantörer och IT-

tjänsterna som sådana. Som grund till detta behov ser vi att det i dagsläget finns en osäkerhet 

och en okunskap rörande de molnbaserade IT-tjänsterna hos kunden. Ytterligare ett tecken på 

behovet av rådgivning är det faktum att det i många fall är aktörer i verksamheten som står för 

inköpen av de molnbaserade IT-tjänsterna. Dessa aktörer har sällan den relevanta kompetens 

som inrymmer band annat integrationsarkitektur, säkerhet vid informationshantering, 

optimering av organisationens systempark, etc. Temat rådgivare skulle kunna vara nått som är 

av mer vikt så länge de molnbaserade IT-tjänsterna är ett nytt fenomen på marknaden. Dock 

anser vi att den nya affärsmodellen skulle kunna vara något som faktiskt talar för en ökad 

användning av rådgivning för att hantera den flyktighet som råder på den molnbaserade 

marknaden. Detta skulle kunna medföra att en konsult kan bibehålla kunder, som rör sig 

mellan olika tjänsteleverantörer, på ett mer långsiktigt sätt.  
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7 Slutsats 

I slutsatsen presenterar vi det som utgör resultatet av denna studie. Slutsatsen baseras på den 

analys och diskussion som utförs i de förgående kapitel och kapitel skall  svara på det syfte vi 

redogjort för  i inledningskapitlet. Härigenom kommer fokus att ligga på de särskiljande drag 

som förkommer mellan molnbaserade och traditionella IT-tjänster, för att därigenom 

redogöra för nya angreppsätt som kan behövas vid ett införande av molnbaserade IT-tjänster. 

7.1 Skalbar affärsmodell 

 

I samband med de molnbaserade IT-tjänsterna har det skett en förändring då det är 

tjänsteleverantören som hanterar systemets hela livscykel och därmed ansvarar för drift och 

uppdateringar. Det innebär för en tjänsteleverantör att det inte längre finns några garantier vad 

gäller förväntad försäljning i varken volym eller i tid. Detta medför sedermera att risken för 

de molnbaserade IT-investeringarna förflyttas från kunderna mer till tjänsteleverantörerna. 

Därtill har det skett en förändring när det gäller att det har blivit mer vanligt att det är 

personer direkt från verksamheterna och inte från IT-avdelningen hos kunden som tar kontakt 

med leverantörerna när det gäller upphandling av molnbaserade IT-tjänster.   

Från ett införandeperspektiv blir det viktigt att i förväg kunna beräkna kostnaderna för den 

framtida molnbaserade IT-tjänsten på ett rättvisande sätt, baserat på den skalbarhet som 

förekommer i samband med kundens användning. Av detta framkommer att leverantörerna 

behöver förändra sina tidigare affärsmodeller och även möjliggöra att de stegvis kan skalas 

upp baserat på kundernas behov. Detta angreppsätt involverar allt ifrån beräkning på en 

investering, beskrivning av ett business-case, till hur avtalen är utformade mot kunden.  

7.2 Ökat behov av förstudie 

 

I samband med att tiden för införandeprocessen kan förkortas får förstudien en större plats i 

införandeprocessen. Vi hävdar att det vid ett införande av molnbaserade IT-tjänster även blir 

ett ökat behov av att göra en förstudie samt den behöver innehålla nya fokuseringar. Detta 
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grundat på de identifierade skillnaderna mellan molnbaserade och traditionella IT-tjänster. 

Dessa skillnader talar för ett ökat behov av förstudie och består dels av den lägre möjligheten 

att göra anpassningar i de molnbaserade IT-tjänsterna, de nya utmaningarna inom 

säkerhetsområdet, bristen på enhetliga standarder, leverantören som tjänsteleverantör, den 

varierade trovärdigheten och servicenivån hos leverantörerna. Därtill har många etablerade 

företag sedan tidigare ett systemarv, vilket gör det nödvändigt i en förstudie att utröna vilka 

applikationer som lämpar sig att bytas ut till molnbaserade IT-tjänster. 

Vid ett införande av molnbaserade IT-tjänster behöver inte längre aktiviteter som val och 

installation av servrar och infrastruktur längre ingå i processen. Detta medför även att fokus i 

en förstudie bör fokusera på ”vad det är för systemstöd som verksamheten behöver” och inte i 

lika stor grad på hur det skall genomföras när det kommer till infrastruktur och 

serverlösningar.  

7.2.1 Anpassa verksamheten 

 

De IT-tjänster som tillhandahålls av en molnleverantör är av sin karaktär mindre möjliga att 

anpassa efter verksamhetsspecifika behov än vad de traditionella IT-tjänsterna som körs på ett 

företags egna server är. Detta medför att det vid val av molnbaserad IT-tjänst är extra viktigt 

att finna det system som passar bäst för verksamhetens egen affärslogik, för att kunna utvinna 

största möjliga nytta. Följden av den höga standardiseringsgraden blir att det som i 

verksamheten inte stämmer överens med systemets affärslogik måste då anpassas genom 

förändringar i verksamheten.  

När tjänsteleverantören tillhandahåller mjukvaran i form av en tjänst, uppstår det ett nytt sorts 

beroende mellan tjänsteleverantören och kunden. Kundorganisationens verksamhet behöver 

transformeras för att baserat på leverantörens servicenivå skapa en fungerande 

incidenthantering. Därför bör det ingå som ett steg i förstudien att kartlägga 

tjänsteleverantörens servicenivåer. 
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7.2.2 Klassificera information och modellera kommunikationsvägar 

 

Studien visar på att det finns ett ökat behov vid ett införande av molnbaserade IT-tjänster att 

fokusera på säkerheten i samband med inforationshanteringen. Den molnbaserade tekniken 

medför att det blir en ökad komplexitet i att hantera säkerheten samt att det skapas ett större 

antal sårbara kontaktytor. Detta grundas på att det är vanligt att flera olika molnbaserade IT-

system integreras med varandra samt med traditionella system för att kunna utbyta lagrad 

information. Detta bidrar till ett ökat antal kontaktytor samt att de olika 

kommunikationsvägarna mellan interna och externa relationer medför en risk för att företaget 

inte själva har kontroll på vilka som ges åtkomst till informationen. 

Härigenom blir det viktigt i förstudien att säkerställa en klassificering av 

företagsinformationen. Detta för att avgöra vilken typ av systemlösning som lämpar sig för att 

hantera informationen. Därtill blir det viktigt att uppnå kontroll över informationshanteringen 

samt att få struktur på kommunikationsvägarna. Detta kan åstadkommas genom att i 

förstudien utföra en modellering av kommunikationsvägarna för informationen. 

7.2.3 Värdera leverantörer 

 

De molnbaserade IT-tjänsterna består ofta av mindre applikationer som levereras av ett stort 

antal tjänsteleverantörer. Det större utbudet av molnbaserade IT-tjänster som fyller samma 

funktion är påtagligt. Den större mängden leverantörer ställer krav att kunna värdera 

leverantörer när det gäller val av en molnbaserad IT-tjänst. Vid införandet behövs ett 

djupgående tänk på både val av tjänst och leverantör, något som lämpligast utförs under 

förstudien. Vid val av en molnbaserad IT-tjänst kan kontakten med leverantören ske genom 

att kunden interagerar via dennes hemsida. Det medför svårigheter att bilda en uppfattning om 

möjligheten till support eller tjänsteleverantörens möjligheter att garantera säker 

informationshantering vilket är en viktig del under hela tjänstens livscykel. Genom ett utökat 

fokus på värdering av leverantör under förstudien, kan tjänsteleverantörens pålitlighet, 

trovärdighet och servicenivå säkerställas. 
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7.3 Integration 

 

De molnbaserade IT-tjänsterna består av mindre och mer nischade applikationer. Därtill 

saknas det en etablerad standard på marknaden för hur de molnbaserade IT-tjänsterna skall 

kommunicera med andra system.  Detta medför att de molnbaserade IT-tjänsterna i högre grad 

behöver integreras både med molnbaserade och befintliga traditionella applikationer i 

samband med ett införande. Vid integrationen möjliggörs att de olika applikationerna kan 

kommunicera och utbyta information med varandra. Här är det av vikt att erhålla en skalbar 

integrationsarkitektur som medför att systemen på enklaste sätt kan bytas ut i framtiden utan 

att större ingrepp behöver göras. 

7.4 Utbildning 

 

I samband med den molnbaserade tekniken kan utbildningen bli decentraliserad och ansvaret 

flyttas över från leverantör till kund. De molnbaserade IT-tjänsterna skall i stort sett vara så 

enkla så att användningen av dem är självförklarande. Här finns det en risk för att fokus på 

utbildningen tappas för mycket och att den inte genomförs på ett fullgott sätt. Utbildning är en 

viktig aktivitet för att bidra till ett lyckat systeminförande i en verksamhet, en viktig aspekt av 

utbildning är möjligheten att förankra förändrig och få en ökad acceptans i den verksamheten.  

Eftersom de molnbaserade IT-tjänsterna är av en hög standardiseringsgrad ger det en väldigt 

bra förutsättning att ge information och utbildning redan på ett mycket tidigt skede av 

införandeprocessen. Genom att utbilda och informera användarna i ett tidigt skede kan 

användaracceptansen ökas, här finns även en möjlighet att nyttja workshops för att involvera 

och informera berörda aktörer i verksamheten.  

7.5 Rådgivare 
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Det har i samband med den nya leveransmodellen för de molnbaserade IT-tjänsterna skett en 

förändring i att det snarare är aktörer ur kundverksamheterna som på eget initiativ anskaffar 

de molnbaserade IT-tjänsterna. Det har visat sig att leverantörerna upplever en okunskap och 

osäkerhet kring de molnbaserade IT-tjänsterna hos kunder på marknaden. Därtill medför den 

nya betalningsmodellen för de molnbaserade IT-tjänsterna att det blir en ökad rörlighet hos 

kunderna mellan olika tjänsteleverantörer på marknaden. Som en reaktion på detta finns det 

ett ökat behov och möjlighet för leverantörerna att agera som rådgivare mot kunderna. En 

ökad användning av rådgivning skulle kunna nyttjas för att hantera den flyktighet som råder 

på den molnbaserade marknaden, vilket skulle kunna medföra att en konsult kan bibehålla 

kunder på ett mer långsiktigt sätt.  
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8 Avslutande reflektioner 

I detta kapitel kommer vi kritiskt reflektera kring vårt tillvägagångssätt samt resultat i 

studien. Vidare kommer vi även behandla möjligheter till vidare forskning som skulle utgöra 

en naturlig utveckling av vår studie. 

Som avslutning på detta arbete vill vi reflektera lite mer fritt runt den process vi genomgått 

vid framställandet av denna uppsats. Inledningsvis så hade vi ett gemensamt intresse för just 

det molnbaserade leveranssättet av IT-tjänster, det var detta som ledde in oss på detta som 

uppsatsämne. Vi fann det extra intressant då de molnbaserade IT-tjänsterna har kommit i 

snabb takt och det inte finns mycket etablerad forskning på området införande av 

molnbaserade IT-tjänster. Vi kände att det även var intressant att ta begreppet molnbaserade 

IT-tjänster som är ett ganska nytt fenomen och koppla ihop det med de mer traditionella 

tankarna runt införande som vi kommit i kontakt med under vår tid på det 

Systemvetenskapliga programmet.  

Inledningsvis hade vi en låg förståelse för begreppet ”cloud computing” och det krävde att vi 

började vår process med att läsa in oss runt området samt definiera våra begrepp. Detta ansåg 

vi även vara viktigt för att vi skulle kunna genomföra intervjuer med personer som hade 

djupgående kunskap på området. Fortsättningsvis upptäckte vi att vi fick uppdatera den teori 

som vi skrivit utifrån empiriska upptäckter. En lärdom vi fått under vårt framtagande av denna 

studie är försöka få intervjuer i ett tidigt skede, detta för att empirin har stor betydelse för 

studiens innehåll vid ett induktivt förhållningssätt. Det blir då lättare att få ett tätare samband 

mellan teori och empiri, vilket gör det lättare att analysera materialet. Vårt mål var att få 

intervjuer vid ett tidigt skede, detta är dock något som vi inte fullt ut lyckades med. Följden 

blev att vi kom igång med det fortsatta analysarbetet vid ett sent skede i uppsatsen. Trots detta 

anser vi oss nöjda med vårt resultat. 

Studiens slutsatser är dels baserade på den empiriska data vi samlat in framförallt vad det rör 

införandeprocessen av molnbaserade IT-tjänster. Vi har upplevt en brist på relevant teori 

rörande just införandeprocessen för de molnbaserade IT-tjänsterna. Detta tror vi beror på att 

de molnbaserade IT-tjänsterna ännu inte har fullt etablerats på marknaden. Dock förekommer 

det ett gott utbud av teori, vilken belyser de molnbaserade IT-tjänster som sådana. Likaså 

finns det mycket vedertagen forskning som behandlar ett införande av traditionella IT-

tjänster. Vi har därför försökt att belysa de skillnader som förekommer mellan molnbaserade 
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och traditionella IT-tjänster, för att därigenom erhålla goda argument för de nya kartlagda 

angreppsätten.  

Kritik kan riktas mot att vi enbart har intervjuat sex personer i studien och att resultaten till 

viss del är beroende av de empiriska upptäckterna som vi gjort. Dessa personer representerar 

alla ett leverantörsperspektiv, vilket betyder att den empiriska delen inte innefattar intervjuer 

från ett kundperspektiv. Detta innebär att det kan vara svårt att hävda en hög nivå av 

generaliserbarhet av studiens resultat. Vi vill ändock framhäva att de intervjupersonerna vi 

använt oss av har en långgående erfarenhet av att bedriva projekt av både mer traditionell 

karaktär och molnbaserad karaktär, något som skulle ge en viss möjlighet till 

generaliserbarhet. Likaså anser vi att en leverantör med flera års erfarenhet överlag bör ha en 

bredare kunskap av införande av molnbaserade IT-tjänster jämfört med vad en kund har.  

Därtill stödjer vi studiens argumentation på tidigare forskning, sammanställd i den teoretiska 

referensramen, vilket även det ökar trovärdigheten för våra slutsatser. Genom att så grundligt 

som möjligt beskrivit vårt tillvägagångssätt samt de kontextuella förutsättningarna hos 

intervjupersonerna, kan läsaren själv avgöra huruvida resultatet kan appliceras i dennes egen 

kontext. Genom detta förfarande vill vi påstå att studien lever upp till de kriterier som ingår 

inom reliabilitet och validitets begrepp. Det vill säga transparens för tillvägagångssätt och att 

studien behandlar det som vi avser att studera.  

8.1 Vidare forskning 

Vi ser goda möjligheter att utifrån denna studie vidareutveckla de nya angreppssätt vi funnit 

och använda det för framtagande av en modell för införande av molnbaserade IT-tjänster. 

Vidare anser vi att det finns goda möjligheter att komplettera denna studie med en studie som 

behandlar införandeprocessen ur ett kundperspektiv. Att kombinera kundperspektivet med 

leverantörsperspektivet skulle ge en bättre förståelse för hela införandet och var något vi fann 

intressant men själva inte hade möjlighet att utföra. Under våra intervjuer framkom även att 

de molnbaserade IT-tjänsterna skulle vara så lättanvända att utbildning inte behövdes, något 

som vid flera tillfällen visat sig vara felaktigt. Även här ser vi möjlighet att forska 

användbarheten och vilka möjligheter det finns att stödja inlärandet vid användning av 

molnbaserade IT-tjänster. 
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Vi anser även att det är viktigt med vidare forskning på fenomenet molnbaserade IT-tjänster 

då det i skrivandets stund finns sparsamt med väl grundad teori på området som täcker in mer 

djupgående aspekter av de molnbaserade IT-tjänsterna.  
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Intervju Jonas Hermansson (utförd 110502) 

Var jobbar du och vad är din titel? 

Jag är konsultchef på konsultbolag1 men jag har en lite gruppering som jag är chef för men 

jag är även ute och konsultar, då är det mer mot kravställning och test av mjukvara i olika 

sammanhang och då har det varit väldigt mycket molntjänster här på slutet som blivit 

kravställda och testade. 

Hur många år har du varit verksam i IT-branchen? 

Sen 94 så det börjar ramla på ett par stycken, det blir väl 17 år 

Då känner du både till de mer traditionella IT-tjänsterna och de molnbaserade? 

Ja precis  

Vad har du för utbildning i grunden? 

Jag är dataingenjör hette det på den tiden 120 poäng på KTH där programvaru-utveckling var 

inriktningen. 

Vad har du jobbat på för olika typer av företag? 

Jag har jobbat på ett antal stora företag, just på konsultbolaget har jag jobbat på sedan i 

februari, så det blir väl ca 1 år. Jag har ju tidigare varit konsult på ett flertal ställen men jag 

har även jobbat på en del stora arbetsgivare som Skatteverket, Partitionsverket, Stockholms 

läns landsting.  

Har du arbetat med kravhantering och test på de företagen också? 

 De senaste 10 åren har det bara varit kravhantering och test, men innan dess var jag Java-

utvecklare. Det  är vanligt att man börjar där och sen vandrar över beroende på vad man har 

för intresse 

Vad för typ av molnbaserade projekt har du haft på senare tid?  

Vad det gäller de molnbaserade tjänsterna har det varit väldigt mycket webbportaler av olika 

slag typiskt e-handelsportaler för att sälja till exempel mobiltelefoner eller lansera 4G. Ja lite 

sådana där olika aktiviteter. 
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Vad är molnbaserade tjänster för dig? Hur väljer du att definiera det? 

Ja det är ju sant, det finns ju väldigt många definitioner. Egentligen något som är publikt 

tillgängligt via nätet egentligen via, eller jag tycker den på nått sätt skall vara tillgänglig via 

internet och det finns ju, om det är en mjukvara som en tjänst eller ja software as a service så 

är det ju en hel applikation och då tycker jag den skall vara tillgänglig via en webbläsare. Om 

det är nån typ av stödtjänst såsom plattform as a service som man ropar på så tycker jag i 

varje fall att det skall finnas ett API om är publikt och öppet som man kan ropa på då via 

förslagsvis http, men det skulle även kunna vara någon annan typ av protokoll också, men i 

varje fall att den är publikt tillgängligt. 

Hur ser du på molnbaserade tjänster nu i dagsläget?  Hur används det i näringslivet? 

Ja, dels så används ju mjukvara som en tjänst, hela applikationer av ganska nya bolag som 

inte hunnit skaffa sig någon infrastruktur och då används det helt naturligt utan att folk på 

företaget tänker på att det är molnbaserade tjänster. Man installerar sällan en egen Exchange-

server utan väljer molnbaserat, men även CRM-system alltså affärstödssystem, 

säljstödssystem känns det som nästan alla mindre och medelstora bolag väljer att lägga ut i 

molnet. Just CRM-system är lite intressant för det är för många bolag det mest känsliga och 

viktigaste data man har och där pratar man nästan aldrig om säkerheten eller funderar så det är 

lite intressant. Annars så stödtjänster så känns det som, ja det är väldigt många projekt där 

man hyr lagringsutrymme eller nån databas som ligger i molnet, t.ex. Amazon eller liknande, 

Amazons F3-tjänster. Det är även många saker som kreditkortstjänster och sådana typiska 

stödtjänster som känns väldigt utbrett men ingen funderar på att det faktiskt är molnbaserat 

utan det bara används. Men börjar man prata om infrastruktur, hyra servar och liknande så 

börjar det genast bli lite kontroversiellt så att, det är oftast ganska högrisk, nystartade bolag 

som hittills, som jag upplever det faktiskt hyr servrar. I många projekt hyr vi dock testmiljöer 

och sådant där som ligger, ja jag har mest jobbat mot Amazon, men det skulle kunna ligga 

varsomhelst. 

Anser du det vara vanligare överlag att mindre bolag använder sig av molntjänster och 

att de större inte riktat in sig på den marknaden ännu? 

Mja, de flesta stora bolagen säger att de tittar på det. Vi har varit ut en del, men de lägger ju 

inte ut några stora system på de här lösningarna, utan de lägger mer ut som pilot isåfall. Jag 

tror egentligen inte det handlar om storleken utan jag tror det handlar mer om att nya bolag 
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som helt enkelt inte har färdig infrastruktur, då är det lättare att gå ut på nätet än om man har 

massa färdig infrastruktur som skall integreras med de här molntjänsterna, det känns ju som 

en av de stora svårigheterna. Helt enkelt handlar det om bolag som startar upp nu eller nyligen 

som inte har lika mycket att ta hänsyn till, dessutom har de ju oftast korta beslutsvägar så det 

är möjligt att handla lite snabbare.  

SaaS, hur skulle du beskriva ett sådant införande- projekt? 

Egentligen, ja, du pratar SaaS. Ja egentligen är det väldigt likt om man upphandlar en 

standardtjänst eller produkt, vilken som helst, men om man tänker på det som skiljer från ett 

mer traditionellt projekt är att fokus blir väldigt mycket på VAD man skall göra, vad man 

skall åstadkomma. Det borde det egentligen alltid vara i systemutveckling men när man 

kommer till kritan i det traditionella projekt blir det väldigt mycket HUR vi skall införa, vilka 

plattformar, vilka servrar, vilket utvecklingsspråk o.s.v. När vi kommer till upphandlandet av 

SaaS så har vi ingen kontroll på det där längre och det betalar vi rätt krasst för att slipa och då 

blir det mer fokus på vad vi vill ha för system, vad behöver vi stöd för, vad behöver vi för 

systemstöd, vad kräver vår verksamhet. Fokuset blir för mig mer rätt och tydligare om man 

upphandlar de molnbaserade tjänsterna enligt mig, så det är ju en stor skillnad. Sen så är det ju 

ett betydligt större undersökningsarbete det finns ett stort utbud av tjänster man kan köpa så 

det blir väldigt mycket prova och undersökningsarbete. Proof-of-koncept-taktik så man får 

helt enkelt utvärdera de olika tjänsterna dels rent funktionsmässigt, men även så en stor del 

som man oftast inte tänker på i början är att säkerställa vad det är för leverantör, kommer de 

gå i konkurrs imorgon eller kommer de finnas i 3-4 år. Å, rekommendationer och sådär. Det 

förflyttas lätt till lite detektivarbete rent initialt i projekten. 

Förstudiens roll, är det viktigare för det molnbaserade än tidigare i mer traditionellt 

införande? 

Ja absolut, förstudien blir ju en väldigt central del jag tycker den växer betydligt i storlek så 

det är en helt rätt iakttagelse ni gjort. Den växer väldigt mycket, medans andra delar kan gå 

väldigt mycket fortare så förstudien växer ut och tar en väldigt central och stor plats av 

projekttiden och projektbudgeten. 
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Har du varit med i projekt som du skulle kunna jämföra med varandra beroende på 

hur snabbt det går att föra in ett liknande stöd med olika teknik? 

Ja absolut om man kan jämföra två typexempel som t.ex. är bokföringssystem av olika slag 

för ekonomiska sektorn. Det har ju länge varit standardsystem som man infört SPSC, Hogia 

och vad de heter som man infört. Så det har inte varit några konstigheter, men som förut när 

man infört sådana så gjorde man först en traditionell förstudie och sen upphandling efter det, 

men sen när man gjort det och man hade bestämt sig så skulle man börja sätta upp sin egen 

infrastruktur, du vet Servrar, Installera det hela och sen när det var gjort och man installerat 

lite demoprojekt och grejer kunde man börja utbilda personalen. Så startsträckan blev oftast 

ganska lång eftersom just infrastrukturen oftast tar längre tid än man tror, då handlar det oftast 

om som allra bäst ett par månader men ofta upp till ett halvår. Medans om man använder sig 

av en molnbaserad lösning så har man väl bestämt sig att det är det här man skall ha och fått 

det konfirmerat så är det egentligen bara hur snabbt man kan utbilda personalen för det går så 

väldigt snabbt att konfigurera upp de här systemen och allt är färdigt. Så det handlar 

egentligen om veckor eller en månad, så det är ju mycket snabbare och då jämför jag ju ändå 

med standardsystem. 

Vilken storlek på organisation rörde det sig om i det projektet? 

Ja det handlar väl om ett 100-tal, nja större blir det. Ja 500 personer var det väl som jobbade 

på det företaget.  

Hur är möjligheterna att anpassa systemet om man tänker ett traditionellt system och 

ett molnbaserat system? 

Oftast är det ju betydligt sämre i molnbaserade system, det är det ju. Men det blir en del av 

förstudien att säkerställa att det system man köper in faktiskt följer organisationens arbetssätt. 

Annars, ser jag faktiskt det som en av de stora fördelarna även om det låter väldigt bakvänt 

eftersom om man köper in standardsystem så krävs det oftast ganska mycket i den egna 

organisationen. Man skall underhålla det, installera uppdateringar och eftersom det går att 

konfigurera standardsystem vill alla göra det hur mycket som helst så det drar iväg i 

kostnader. Medans molnbaserade så slipper man hela de bitarna och man kan ju känna sig lite 

begränsad men man sparar helt klart en hel del resurser i form av tid och pengar. Sen blir det 

ju såklart en avvägning av vilket stöd man får, om det är sämre o.s.v. Men billigare blir det, 

visst. 
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Tycker du ändå att det är värt det att man får rikta verksamheten på grund av mindre 

möjlighet att anpassa systemet? 

Oftast är det ju så, det finns ju de riktigt stora systemen som är molnbaserade systemen som 

man kan göra nästan vadsomhelst i, men oftast är de lite begränsade, helt klart. 

Vad tror du om framtiden, kommer det bli större flexibilitet i de molnbaserade 

systemen? 

Jag tror man kommer få hela spektra jag tror det kommer finnas mycket mer flexibilitet.  Det 

är ju bara att titta på stora drakar som SAP och de där det finns egentligen ingen anledning att 

de inte skulle kunna köra molnbaserat med hela sitt komplexa nätverk som kan sluka hela IT-

budgetar utan det är bara sättet som det levereras på egentligen. Så jag tror vi kommer ha hela 

spektret från väldigt enkla till hur komplexa som helst.  

Arbetar ni efter nån specifik metodik när ni arbetar med traditionella eller 

molnbaserade tjänster? 

Eftersom jag är konsult så är det ju ganska beroende på kunduppdrag men vi kör ju ganska 

mycket agila metoder som scrum, DSDN eller nånting liknande för projektutveckling. 

Ni arbetar alltså inte med någon införandemodell eller metod där det finns tydligare 

struktur med till exempel faser för införandet? 

Nej, egentligen ingen uttalad. Det kan jag inte påstå, det är ganska löst när det gäller just de 

bitarna. 

Man kan alltså inte se att de reviderat de gamla metoderna eller om man kör på som 

vanligt med sina metoder? 

Det jag sett är att ofta fungerar det som vanligt rent projektmässigt. 

Då molnbaserade tjänster kan leda till kortare projekt, lägger man då mer tid på andra 

aktiviteter, till exempel utbildning?  

Jag tror inte de läggs mer tid på utbildningen nu har jag bara varit i ett fåtal projekt där man 

behöver utbilda annars har jag mest varit i projekt riktade mot slutanvändarmarknaden så att 

säga. Men i de projekt som behöver utbildning av användare så är det snarare så att 

utbildningarna blivit mycket mer effektiva du har ofta sluppit allt som är traditionellt där man 
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måste samla alla i en utbildningssal och man skall ha en miljö där man kan utbilda i. Här är 

det mer självstudier att det finns en befintlig testmiljö hos leverantören som man kan gå in i 

och man kan dela ut uppgifter och ha en kortare genomgång så de får utbilda sig själva så 

utbildningen har varit mer decentraliserad och betydligt effektivare. Om det är så mer 

generellt vet jag inte riktigt, jag har inte funderat på det så mycket. Det har mer blivit så i de 

projekten jag varit i. 

Är det nått övrigt du tänker på rörande just införandet av molnbaserade tjänster? 

Nää det är ju mera att det blir jag kommer ju från kravställnings och test världen och från 

kravsidan så blir det ju mer rätt fokus på vad man skall göra istället för hur och  det gör ju att 

informationsmodeller och informationsspridning är det som blir viktigare, det är viktigt i alla 

projekt men det blir ännu viktigare förvaltningsdokument och ett av de viktigaste 

projektdokumenten helt plötsligt. Det är ju egentligen hur informationen sprids i 

applikationen och mellan dem så att säga. Det blir ett tydligt kravdokument helt plötsligt för 

att gå lite djupare ner i tekniken.  

Sen på testsidan, så kan man säga att det blir väldigt mycket regressionstester av det hela, där 

man behöver ligga och testa kontinuerligt. Eftersom om man bygger på flera olika tjänster så 

vet man sällan när de tänker uppdatera. Det kan komma uppdateringar väldigt löpande, så har 

man något som skall förbli tillgängligt 24-7 så blir det viktigt att ligga och regressionstesta 

väldigt ofta på sina egna applikationer som ligger i drift. Så att man behöver övervaka, så det 

är väl mest det som jag har noterat, tror jag. 

Vad ser du för främsta fördelar med molnbaserade IT-tjänster? 

Ja, den första fördelen är ju att det är så väldigt flexibelt, att man oftast inte tar någon större 

risk och kan börja upphandla en tjänst och använda den, och fungerar det inget vidare eller 

firman går dåligt så kan man stänga ner den med et väldigt kort varsel. Så därigenom tar man 

en väldigt liten risk. Sedan att det går väldigt snabbat att komma igång, det är väl de stora 

fördelarna. 

Sen så ser vi ju om vi tittar på Konsultbolag1 som konsultbolag så har vi ju väldigt många 

utspridda överallt. Det är många som jobbar hemifrån när det passar. Att vi då har allting 

liggandes i molnet, gör ju att det inte spelar någon roll om man sitter på kontoret eller hemma, 

eftersom allt fungerar på samma sätt oberoende av vart man sitter, när det gäller stödtjänster 

och IT-stöd. P så vis blir det ju väldigt smidigt för utspridda organisationer också.  
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Du säger att det är lätt att byta en tjänst om man inte är nöjd med den. Hur ser du att 

betalningsmodellen för molnbaserade IT-tjänster fungerar? 

Oftast är det att man bara betalar per nyttjad användare, timmar eller minuter, beroende p vad 

det är för något man köper. Så det är väldigt sällan någon initial kostnad, utan man vill locka 

in folk. Många är ju snarare tvärt om att man får använda det gratis eller till halva kostnaden 

under den första tiden eller till exempel de tre första månaderna.  

Sen är det ju speciellt när man pratar om databaser och infrastruktur så är det ju väldigt biligt i 

början. Men sen när man är i systemet och applikationerna börjar växa i omfattning så kostar 

det ändå rejält mycket pengar, det kanske inte är dyrare än vanligt, men det är inte sådär gratis 

som det ser ut i början. Vi har sett att det blir rejäla kostnader när man använder cloud 

mycket, helt klart.  

Om man skaffar sig olika molnbaserade tjänster, så behöver man då integrera dessa 

med varandra, och finns det en risk att man hamnar i ett beroende av leverantören? 

Det finns ju visst integrationsstöd, men det blir ju ofta en hel del byggande manuellt. I 

dagsläget finns det ju ingen etablerad standard, eller det finns en som precis har blivit satt, 

som jag inte kommer på vad den heter rakt upp och ner. Men det är ännu inget som används. 

De flesta använder helt olika API:er och standarder, så att man sätter sig ju lite i en 

beroendeställning om det är så att man bygger integrationer mellan, det kan man göra absolut. 

Så där gäller ju att man bygger de här integrationerna så generiska som möjligt, egentligen.  

Så det är en risk och när vi pratar beroenden så är det som är ännu svårare att hantera, för 

integrationer är egentligen bara att lägga några utvecklingstimmar på så har man byggt bort 

det. Men det som är riktigt påverkande på ett beroende är att man inte vet, eller det är inte 

standardiserat hur man läser ut data. Så om jag har stora mängder data hos en leverantör i ett 

system, så kan det vara jättesvårt att få ut sin data och kunna läsa in det i det nya systemet. 

Det ser jag som ett jättestort problem för att säkerställa hur man gör. 

Det finns en standard som heter ”open data cloud computing” ja någonting åt det hållet, 

ODCC tror jag. Men den standarden har precis blivit antagen och bara kommit till version 1.0. 

Jag har inte sätt någon leverantör som använder sig av den, trots att de säger att de skall göra 

det. Så det är ju ganska problematiskt och just därför är jag faktisk ganska förvånad över att 

många företag lägger ut sina säljstödsystem, där deras data är det livsviktiga. Men det är 

vanligt förekommande, och det ser jag som ett stort problem.  
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Jag får känslan av att det i dagsläget inom molnbaserade IT-tjänster ofta handlar om 

mindre system, vilka stödjer olika funktioner. Har du kommit i kontakt med mer 

omfattande molnbaserade system som kan liknas vid affärssystem? 

Nej, det har jag inte gjort. 

Tror du att det finns en framtid för affärssystemen i molnet? 

Ja, det tror jag absolut. Om man för en sekund tänker bort de bristande säkerhetsaspekterna, 

så är affärssystemen som gjutna för att kunna köras i molnet. För de är oftast ändå så pass 

komplexa så att man har en väldigt hög konsultbemanning som sitter och inför, utvecklar och 

driftar dem. Och man använder nästan alltid standardsystem med standardmoduler och 

standard-plugins, där man i och för sig kan modifiera flöden och sådant i. Men det är ändå 

som gjort för att ha det molnbaserat, om man bortser från att man lägger mycket känslig data 

hos en leverantör. Dessutom så bygger man ju fast sig rejält i dagens affärssystem så det 

borde ju inte bli någon skillnad om man går ut i molnet med sådana.  

Vad tycker du är den största fördelen vid arbetet med just ett införande av 

molnbaserade IT-tjänster? 

Ja egentligen så är det ju även för mig väldigt lätt rent politisk och riskmässigt, så att även där 

som det finns en fördel att är det så lätt. Eftersom man inte köper fast sig från början i 

någonting när man börjar, så är det så lätt att man vågar prova och experimentera med det. 

Och man behöver inte oroa sig att man köper fast sig i fel system. Men rent tekniskt så är det 

ju ganska enkelt, eller det måste det inte vara, men kan vara enklare för det här är ju tjänster 

som behöver ha ganska ytliga gränssnitt mot andra. Så även om det inte finns färdiga 

integrationer så är det ganska lätt att bygga integrationer trots allt, och för att begripa hur man 

skall göra för att använda de här tjänsterna eller hur man skall uttrycka det. Det blir en ganska 

så stor tydlighet faktiskt kring de bitarna.  

Kan du på samma sätt se några nackdelar vid ett införande av just molnbaserade IT-

tjänster? 

Ja, det är ju naturligtvis säkerhetsaspekten, för trots att man försöker att utföra validering och 

verifieringar av säkerhet, gnom att gå på referenser och se att de följer ISO-standard, och 

annat så är det jättesvårt att faktiskt veta vad leverantören gör med dina data. Och sen rent 

teknisk så säger man att suporten varierar väldigt mycket. Om vill bygga mot eller införa en 

tjänst så är ju vi väldigt beroende av viket stöd som man kan få när man dyker på ett problem. 



119 

 

Man får därigenom väldig många externa beroenden under projektet. Då man är väldigt 

beroende av väldigt många andra. 

Det gör om man kollar efter utvecklingsmetodik att scrum fungerar lite sämre eftersom man 

har så mycket externa beroenden, så därför tycker jag att tex Kanban eller något liknande 

fungerar lite bättre eftersom man kan hantera externa beroenden, det är mest där. 

Tycker du att de befintliga projektstyrningsmetoderna behöver förändras när det gäller 

ett införande av molnbaserade IT-tjänster? 

Jag tycker att det i stort sätt fungerar bra med de befintliga metoderna, men jag är väl lite mer 

utvecklingsnära. Men de metoderna som är stenhårt ”timeboxade” de är jättesvårt att 

genomföra när man har så mycket externa relationer, då blir det lätt att man inte orkar ända 

fram. Däremot att man arbetar iterativt och inkrementellet som i de agila metoderna, det 

tycker jag är jättebra och det har man ju alla möjligheter att göra eftersom det är så lätt att 

använda sig av tjänsterna. Så gärna agila projekt men då genom Kanban eller något annat  

som haterar mera, att man kan skjuta lite i tid, externa beroenden och akutgrejer.  

Har du något praktiskt exempel på detta? 

T.ex. vi byggde en webbsida använde sig av 16-17 olika plattformstjänster stödtjänster av 

olika slag. Det var egentligen ganska så lite utvecklingsjobb eftersom vi bara integrerade de 

här olika standardtjänsterna och gjorde lite lager ovanpå det då. Men när vi körde scrum i det 

projektet så hade vi ju att i den här sprinten skall vi integrera de här tjänsterna och i nästa de 

här. Om då någon leverantör inte kunde leverera av någon orsak så föll ju hela den sprinten. 

Och detta scenario upprepade sig väldigt många gånger så man såg ju helt enkelt ingen 

progress i projektet eftersom man inte kunde rapportera uppåt till kunden att det gick framåt 

och sprintarna blev färdiga. Trots att det egentligen hände ganska så mycket, men på grund de 

externa beroendena så fungrade inte det. Sen när vi gick över till Kanban, vilket medförde att 

vi kunde se var flaskhalsarna låg och var det låser upp, då blev det lätt att identifiera detta. Vi 

kunde se de externa beroenden som gjorde att vi låste upp hela iförandeflödet och 

utveckligsflödet.  

Vi hade förmodligen kört projektet iland ändå, men det är så politiskt dåligt om man inte kan 

rapportera framgång utan bara ligger med fasta problemställningar. För att kunna få mera 

acceptans internt och kunna rapportera framgång. Dessutom tror jag att vi vann tid med det, 

och även för de politiska aspekterna. 
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Ser du några framtida frågor inom molnbaserade IT-tjänster som behöver belysas mer? 

Ja jag tror ju ganska säkert att det behöver komma mera frågeställningar kring säkerheten, för 

den är svår att komma förbi. Folk kommer att underminera var faktiskt datat finns, så vi 

kommer säkert att få några fall där data försvinner. Då är det ju inte leverantören som är 

juridisk bunden utan det är du som är ansvarig mot dina kunder, sen kan ju du stämma din 

leverantör i din tur. Så jag tror att det kommer att dyka upp några fall där man förlorar 

kunders data och man blir juridisk ansvarig och då får det tufft. 

Sen om man tittar rent tekniskt så tror jag att det kommer att byggas större komplexa system, 

med ett mycket större utbud av plugins eller standardmoduler som man jackar in i dem, så att 

man därigenom kan anpassa dem mycket och skala utifrån. Det tror jag är det som kommer.  

Upplever du något motstånd mot molntjänster inom konsultvärlden, med tanke på att 

det kan effektivisera införandet? 

Nej, inte av den aspekten. Det motstånd som finns är att folk är osäkra över säkerheten och 

varaktigheten av leverantörerna. Jag tror inte att man är rädd för att effektivisera bort sig själv.  

Vad tror du behöver åtgärdas innan användandet av molntjänster kan ta fart på 

riktigt? 

Det är säkerheten och att man måste kunna läsa ut den lagrade datan. På ett tydligt sätt. 

Har du några övriga tankar kring det vi har pratat om? 

Nej men jag tycker att det är ett intressant ämne som ni skriver om. 

Önskar du vara anonym i studien? 

Nej ni får gärna använda mitt namn. 
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Intervju Gustaf Widerström (utförd 110504) 

Hur många år har du varit i yrket? 

Jag har jobbat på Logica i 6 år, det är total tid i IT-branchen 

Vad är din befattning idag? 

Affärsutvecklare på Logica 

 

Vad har du för tidigare erfarenheter? 

Egen firma, tidning samt lite annat smått och gott.  

Vad har du för utbildning? 

Civilingenjör med inriktning affärssystem och kunskapshantering samt en 

civilekonomsutbildning med inriktning mot organisation och management.  

Vad är en molnbaserad IT-tjänst för dig, definition? 

Det finns ju ett antal definitioner och det går ju inte att svara med en enda mening, men en 

molnbaserad tjänst för mig är en tjänst som är skalbar, som har kort implementationstid, där 

betalningen inte är av klassisk licenstyp utan snarare på någon form av pay-per-use eller 

betalning efter användande eller betalning efter konstruktion av den tjänsten. Det är väl i 

korthet men det finns ju andra aspekter av det där om man använder sig av någon public 

molntjänst för att leverera sin tjänst. Då blir det också en molntjänst men uppfyller kanske de 

krav jag sa tidigare på lite annat sätt.  

Hur ser du att dagens molntjänster används i näringslivet? 

Rent spontant skulle jag vilja säga att just tjänsterna som används till stor del är för personlig 

produktivitet typ projektplatsen och office-liknande tjänster mycket kring det som vi kallar 

mjukvara som tjänst. Det finns nån uppskattning att 80-85% av de pengar som läggs på 

molntjänster idag läggs på mjukvara som tjänst, eller ja software as a service. Min känsla är 

att det inte så mycket är den publika sektorn som kör det här utan att det är andra sektorer. Jag 

tror att mindre företag är snabbare att anamma molntjänster än stora företag. Därför om jag 

startade upp ett litet företag i dag så finns det ingen som helst logik i att köpa Office och 

installera på datorn och hålla på med support och uppgraderingar när jag kan köpa det som en 

molntjänst till en väldigt låg kostnad. Är jag däremot ett stort företag så har jag mycket 
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bagage som jag behöver hantera och inte bara kan slänga ut genom dörren för jag kan ha gjort 

många anpassningar. Mindre företag är ofta beredda att göra en tradeoff mellan att man inte 

anpassar sina system så mycket utan istället fokuserar på att få köpa de här tjänsterna till en 

lägre kostnad och molntjänster typiskt har en lägre anpassningsbarhet än om jag installerar ett 

system själv och det är en tradeoff som många företag är beredda att göra för att kostnaden 

blir lägre.  

 

 

Om man tänker befintlig kontra obefintlig infrastruktur, vad har det för roll? 

Ja precis, sen kan man ju säga att stora företag om man pratar infrastruktur sitter ofta i 3-

årsavtal eller 5-årsavtal eller man har licens agrements  som sträcker sig X antal år också. Då 

måste man ju ta hänsyn till sådana avtal innan man kan ersätta dem med molntjänster. Där kan 

vi ju se Microsoft t.ex. där de nu utvecklar sina avtalsmodeller och licensmodeller  och de är 

väl på gång med nånting som om även om jag är uppbunden till ett mjukvaruavtal från 

Microsoft i X antal år så skall jag väl kunna transformera mig in till att kunna köpa det här 

som en molntjänst hos Microsoft men ändå kunna köra vidare med det befintliga avtalet.  Så 

det är ett problem de har uppmärksammat och försöker åtgärda. Det är då ett exempel på att 

företag sitter fast i lite längre avtal som gör att implementationen av molntjänster haltar lite.  

Anser du att det finns en att det går från längre till kortare avtal, ur ert perspektiv? 

Om man säger såhär, i den bästa av världar skulle väl vi vilja ha 10-års avtal med våra kunder 

och sitta och rulla tummarna och ha det gött och här blir det definitivt en utmaning för oss när 

det förväntas en mer flexibel betalningsmodell framöver samtidigt kan man också se det som 

att genom att det dyker upp fler och fler nya molntjänster där ute som i teorin man kan 

leverera varsomhelst ifrån till vemsomhelst på jorden vilket kommer göra att våra kunder 

kommer ha mer frågor kring nya tjänster som dyker upp om tjänsten X är nånting att ha och 

om tjänsten X lirar ihop med tjänsten Y så ur vissa aspekt kommer det leda till utmaningar 

men det kommer även leda till möjligheter till nya affärer på lite andra områden. 

Molnparadigmet innebär nog för oss och våra kollegor som det gör för köparna där ute.  

Vad ser du som de största möjligheterna med de molnbaserade tjänsterna ur 

leverantörsperspektiv?   
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Jag ser det lite som ett sätt att komma närmare våra kunder att bli mer proaktiva och aktiva 

förut kanske vi har tagit stora outsourcingaffärer så har de rullat i 5 år och det har varit bra så. 

Men i och med att det blir mer flyktigt på marknaden så måste vi bli bättre att mer proaktivt 

arbeta med att hjälpa våra kunder, här dyker det upp molntjänst X som vi tror är bra för dig. 

Vi kan hjälpa våra kunder med att koppla ihop molntjänst X med molntjänst Y från olika 

partners, på så sätt kan vi skapa nya konstellationer och nya tjänster för våra kunder.  Jag tror 

det finns stora affärsmöjligheter inom området integration där om du köper ett CRM-system i 

molnet så är väl det fine men största nyttan får du ju när du börjar integrera ditt CRM-system 

med dit ERP-system och vad du nu har för att kunna utbyta information och jag tror att 

verksamhetssidan kommer stressa sina IT-avdelningar eller ja pusha dem ännu mer än idag att 

kunna erbjuda nya tjänster som verksamhetssidan fått upp ögonen för och IT-avdelningen 

kommer inte orka med eller mäkta med att hantera allt det där och det är där Logica kan fylla 

en roll att hjälpa våra kunder med det. Så vi skall vara den som ser till att vi får kundens olika 

molntjänster att spela tillsammans, att lira ihop att se till att det är de tjänster som finns där ute 

som passar bäst ihop hos just den här kunden och vara den som förenklar för kunden och 

hjälper dem med just de här integrationerna. Vi har ju en stor outsourcing-bas idag och där 

måste ju tricket vara som jag ser det att vi kan argumentera för att genom att du outsourca en 

stor del av er IT-avdelning /IT-verksamhet till oss så ser vi till att du snabbt kan integrera det 

du outsourcar till oss eller att vi integrerar det med olika molntjänster där ute. Vi garanterar att 

du snabbt kan koppla in nya molntjänster som kommer med det som du outsourcat till oss. En 

sådan approach diskuterar vi mer och mer om det kan vara en möjlig väg. 

Tror du att de molnbaserade tjänsterna innebär att man får mer externa relationer, 

olika leverantörer av olika tjänster? 

Ja, om man bara låter det gå så tror jag det blir så, sen tror jag inte nödvändigtvis att det är 

något positivt. Vi ser redan idag exempel på där olika verksamheter, eller ja, molnet säker ju 

tröskeln för att köpa IT-tjänster du behöver inte ha doktorsexamen och gå runt i vit rock för 

att köpa molntjänster  och vi ser redan idag att verksamhetssidans olika delar går ut och köpa 

olika molntjänster utan att blanda in sin IT-avdelning och det där riskerar ju att leda till en 

suboptimering där de olika verksamheterna då köper in olika tjänster och de måste då sätta sig 

in i säkerhet, juridik, inköp och när det sedan strular så finns det ingen, Google t.ex. har ingen 

supportdesk du kan ringa till och du får 17 olika fakturor från lika många molnleverantörer.  

Den IT-ansvarige som tillsist får detta i knäet kommer det bli en utmaning ifrån och där vill 
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Logica gå in och förenkla världen för en IT-ansvarig, vara den som hanterar alla de här 

leverantörerna åt våra kunder. En del kunder kommer välja att göra det här själva och bygga 

upp kompetens kring det och tycka att det är värt det och andra kommer säg att det är bättre 

att Logica gör det åt oss istället. Men idag ser vi mer och mer exempel  på att verksamheten 

springer ut och köper massa olika tjänster och sen blir det en stor utmaning för IT-

avdelningen och reda upp allt det där. Jag tror också att verksamhetssidan ofta inte ser alla 

utmaningar , problem och allt det man måste tänka på vad det gäller säkerhet och var 

information lagras och sen uppstår det problem och då får IT-avdelningen gå in och styra upp 

och göra rätt. 

Hur skulle du beskriva ett införande av en molnbaserad tjänst, ur din synvinkel?  

Först måste man fundera på, att köpa en molntjänst är inget självändamål  man måste 

fortfarande fundera på vad det är för behov vi har, vad är det för problem vi försöker lösa och 

det är egentligen i steg två man kan börja fundera över när vi vet vad vi har för behov och hur 

vi möter det behovet, hur vill vi då ha det levererat är det då som en molntjänst eller vill vi 

köpa det på mer traditionellt sätt och installera hos oss själva och då får man väga de fördelar 

och nackdelar som finns med respektive leveranssätt man kan ju välja att se molnet egentligen 

bara som ett leveranssätt jämte andra där man får väga upp framsidan mot baksidan för vilket 

alternativ som är bäst. Det är väl en aspekt på det hela, sen när man kommit fram till att det är 

molntjänster man vill köra så får man ju lite mer traditionellt gå igenom vilka olika 

leverantörer finns det av den här typen av tjänst och på lite mer traditionellt sätt utvärdera 

dem mot varandra och se vilken som uppfyller behovet bäst och göra ett business case på det 

och räkna på return-on-investment . Säkerhetsfrågan är såklart väldigt viktigt att titta på, datan 

som skall hanteras i den här tjänsten, är det nån form av känslig data, finns det några lagar 

eller regler som säger att det här måste lagras inom rikets gränser t.ex. min känsla är att 

många organisationer har inte så bra koll på det här, eller ja att man överklassar all sin 

information och säger att allting är känsligt men om man säger det kanske man inte kan köra 

molntjänster alls, men tittar man lite närmare på det och gör bilden lite mer finfördelad så 

kanske man ser att den här datan kanske vi inte behöver ha koll på var den lagras nånstans det 

kan vi lika gärna lägga i molnet nånstans eftersom fördelarna överväger nackdelarna. 

Tror du rollen av en förstudie har fått ökad betydelse? 

Det är inget jag direkt funderat på innan du nämner det nu, jag tror dock alltid att det är viktigt 

att göra förstudie, behovet minskar nog inte för att det är en molntjänst. Däremot eftersom det 



125 

 

är kortare implementationstid, det är lägre trösklar och teoretiskt sett kan du dra upp ditt 

kreditkort och betala så är du igång om vi nu pratar om en SaaS-tjänst  så tror jag det är 

viktigt att poängtera att det fortfarande behövs en förstudie av något slag  för att se att man 

gör rätt saker och inte bara saker rätt.  Det finns en risk att verksamheten bara springer på för 

att det är betydligt lägre tröskel att komma igång och man är otåliga eller att man har ett akut 

behov att lösa och när man vänder sig till IT-avdelningen så säger IT-avdelningen ja vi 

återkommer om 6 månader när vi är ikapp. Så mitt svar är att det är minst lika viktigt. 

Vad har du för syn på affärssystem i molnet? 

En reflektion är ju att det finns många mindre affärssystem typ Fort Knox och Visma och 

SPSC som molntjänster som lite mindre företag kör och det skall bli intressant att se hur pass 

stora företag som kan köra sitt affärssystem i molnet. Jag tror att det går en gräns nånstans vid 

mindre-/ medelstora-företag. De affärssystem som finns har ju kommit underifrån mot små 

företag och så att säga äter sig uppåt och det skall bli intressant att se hur stora företag de kan 

vända sig mot.  

Vad ser du som anledning att det inte skulle kunna fungera på större företag? 

Jag tror att på större företag så har SAP och Oracle plöjt ner miljoner om inte nästan miljarder 

på det här, i att skräddarsy de här systemen det är ju nästan näringssystem idag och det ligger 

inget självändamål att slänga ut t.ex. SAP i molnet.   Däremot lite mindre företag som idag 

kör ett affärssystem och känner att de gjort ett felaktigt val eller att verksamheten förändrats 

så är det liksom kortare sträcka att byta till ett annat affärssystem och då kan det här 

affärssystemet lika gärna ligga i molnet. Jag tror vi kommer se en utveckling där de stora 

företagen kör vidare med t.ex. SAP eller Oracle som de använt ett antal år och plöjt ner massa 

pengar men att de kompletterar med nisch-molntjänster för en viss specifik process där det 

kommit fram en molntjänst som är väldigt bra och då kommer vi tillbaka till det där med att 

integrationen blir så viktigt.  Så jag tror vi kommer se att man kör vidare med affärssystemen 

och kopplar ihop det med vissa specifika nischade tjänster istället.  

Anser du att det finns en brist på standard för de molnbaserade tjänsterna och gör det 

att det blir svårare att arbeta med integration? 

Det håller på att växa fram en rad med integrationsplattformar som är ämnade till just att 

koppla ihop affärssystem med molntjänster ett företag som heter Cast-Iron som vi tittar på just 

nu om vi vill göra nått med, de köptes upp av IBM för nått år sedan och dom nischar sig just 
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nu mot att tillhandhålla en tjänst som kopplar upp affärssystemet mot molntjänster. Men vad 

gäller standarder och så rent tekniskt så kan jag tyvärr inte svara på det, jag är inte insatt nog  

Jag kan väl bara nämna det rent allmänt att jag tror att det är lät att man stirrar sig blind på att 

det bara är en lägre kostnad det handlar om men jag tror att kostnaden behöver inte alls bli 

lägre i vissa fall utan jag tror att det finns många andra fördelar som väger minst lika tungt 

t.ex. att få en ökad snabbhet och snabbt kunna gå in på nya marknader eller nå nya 

kundgrupper och lika gärna dra sig ur marknader  om det inte går bra som saker som är minst 

lika viktigt som just kostnadsaspekterna på det hela och jag tror också att mer och mer som 

ligger ute i molnet om vi pratar integration här att vi kommer att se att, vi säger ibland att 

världen går snabbare och snabbare och vi hinner inte med ibland och jag tror att molnet är lite 

av IT-världens motsvarighet , den här katalysatorn som kommer göra att IT-världen går 

snabbare och snabbare, det kommer bli snabbare att skapa och koppla ihop nya tjänster nästan 

från dag till dag baserat på vad det finns för behov där ute och det handlar minst lika mycket 

om det som en enkel kostnadsreducering. Vi kan ju se ett exempel i Frankrike där har ju 

staten tittat på molntjänster, inte som ett sätt att sänka kostnaderna för IT-budgeten som staten 

har  utan främst för att stödja innovation och småföretagande med hjälp av molntjänster.    

Vad ser du som det som hindrar molntjänsternas framfart mest ? 

Att rättsläget är lite oklart, det var nån stor artikel i Computer Sweden häromdagen om PuL 

där datainspektionen uttalade sig om att de hade ingen som helst aning om vad som gällde. 

Det känns som om lagar och regler är lite osäkert och det känns som det osäkra rättsläget 

hindrar framförallt den publika sektorn att börja anamma det här i större skala.  Så jag tror 

inte utmaningar är tekniska utan snarare juridiska och säkerhetsmässiga vilket gör att man 

tvekar.  

Vi kan också säga, vi pratar moln och cloud och det hörs ju bara på namnet att det är lite 

fluffigt inom IT-världen vet ju alla mer eller mindre vad cloud och moln innebär men 

verksamhetssidan pratar ju inte alls om i sådana termer som moln och molntjänster de har ju 

inte den blekaste aning om vad det är för nånting, men de är ju ute efter de nyttor som vi 

nämnde förut med molntjänster som att snabbt komma igång, sänka kostnader mer innovativt 

och kreativt , stödja entreprenörskap och de där bitarna och här finns ju en pedagogisk resa för 

oss leverantörer att inte bli för introverta och prata moln, moln, moln utan prata värdet och 

nyttan för kunden och sen by the way, det här löser vi genom nånting som vi kallar för 
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molntjänst, molnet som uttryck är ju på toppen av hype-kurvan under 2011, det kommer 

aldrig vara så stort buzzword som det är 2011.  

Upplever du motstånd mot molnbaserade tjänster hos kunder? 

Jag kan ha en känsla, en uppfattning sen kanske jag inte kan leda det till bevis eller peka på 

konkreta exempel men min känsla är att molntjänster, jag tror det kommer vara en naturlig del 

i den framtida verktygslådan. Molntjänster är inte svaret på allt, om jag leder en IT-avdelning 

på ett företag idag så tror jag att det är min roll och hur jag driver den här IT-avdelningen 

kommer att behövas förändras framöver. Därför att man måste gå från att, ja man måste gå 

mer till att stötta verksamheten för att verksamheten kommer springa på och köpa de här 

tjänsterna och här måste man då som IT-avdelning komma med de här råden och tänk på det 

här, tänk på att och kunna jobba mer med säkerhet och integration för att stötta verksamheten. 

Man kommer aldrig kunna styra och kontrollera verksamheten vad gäller IT-frågor på samma 

som man kanske varit van att kunna göra tidigare. Det är en förändring. 

Det andra är att IT jobbar med allt från strategiska frågor till driften, att man går och klappar 

hårdvaran och här, vi gjorde en egen undersökning där vi frågade våra kunder hur deras IT-

avdelningar kommer förändras och de tror att IT-avdelningar kommer jobba mer strategiskt 

och mindre operativ drift och att det kommer bli vanligare att man lägger ut just driftandet på 

företag såsom Logica.  En större förståelse för verksamhetens behov, jobba mera stöttande 

och jobba mindre med daglig drift det kommer sådana som vi ta över.  

Kan man anpassa de molnbaserade tjänsterna efter verksamhetens behov eller skall 

man anpassa verksamheterna efter tjänsterna? 

Det där är ju en sådan där universell fråga som man diskuterat i många år ända sen man 

började jobba med affärssystem och allt det där. Jag tror inte det skiljer sig bara för att vi 

pratar molntjänster. Min ingående känsla är att är mindre anpassningsbart med molnbaserade 

tjänster, men ser man vissa individer som uttalar sig i media att de snarare skulle vara mer 

anpassningsbara. Jag tror väl kanske att sanningen snarare ligger nånstans däremellan. Det 

kommer säkert bli så att ju mer molntjänsterna växer och mognar så kommer de bli mer 

anpassningsbara. Men jag tror inte och det är jag ganska säker på att de är lika 

anpassningsbara som de man köper på traditionellt sätt. Jag tror att stora företag fortfarande 

kommer tycka det är värt att göra anpassningar sen är väl alltid frågan om vissa tjänster eller 

system bara köps för att man måste inte ha det för att bli bättre än konkurrenterna och då 
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handlar det mer om att snabbt komma igång och ha lägre kostnad för du inte har nån 

möjlighet eller behov av att anpassa det. Men det kanske finns andra tjänster som du är unik 

med och då kanske resonemanget är något annat.  

Intervju Stefan Carlsén & Bengt-Åke Claesson (utförd 

110504) 

Stefan: En av de stora nya utmaningarna för verksamheter är hur man har klassificerat sin 

information vad det gäller säkerhet och detta kommer det ställas mera krav på vartefter man 

ställs inför olika möjligheter och standarder. Man får fråga sig om det är systemet som skall 

klassas eller informationen som skall klassas. Vissa organisationer såsom försvaret är vana att 

arbeta med sådant här, men för många verksamheter så kommer det här som en överraskning 

och de har inte alls haft det här tänket förrän nu. 

Vilka är skillnaderna mellan molnbaserade IT-tjänster och traditionella IT-system ur 

ett leverantörsperspektiv? 

Bengt-Åke: Med den här nya plattformen som vi har så behöver vi ju inte få hjälp med att 

installera upp servrar, infrastruktur och den biten, utan det kan ju vi göra själva och det är lite 

det som har förändrats här. Men jag har lite svårt att relatera till detta. Den metodiken eller det 

vi har applicerat för att få igång ”trials” eller ”proof of concepts” det har ju varit att vi i 

princip har tittat på deras applikation i några dagar för att se hur vi kan realisera dehär 

serverrollerna som vi behöver i de releaserna. Det är mycket det som det handlar om då, att få 

till den redundansen eller det som de har tänkt sig och sen så påbörjar vi bara att flytta ut det 

som de har. Det har vi kört i en tvådagars workshop med de som har utvecklat då, ifall de 

behöver göra någonting. I det läget så har vi ju hela serverinfrastrukturen färdig och står och 

brummar och det enda som vi behöver peka ut är var ligger java-koden, eller scripten för att 

starta igång det, eller databasskrivaren för att ladda upp det. Sen får ju de prova att alla delar 

finns som verifikat och nyklar. 

Har man gjort en förstudie i detta läget? 

Bengt-Åke: Ja vi har inte varit inne och gjort förstudien utan vi har fått uppgiften i knät ”att 

vi vill prova direkt” de här som vill bli någon typ av hjälte känns det ju ibland. De får vi 

hantera och från början hade vi inget tydligt sätt, utan vi tog kanske tre dagar betalt för att gå 

igenom det först för att försöka få en grund och sen så kör vi ju en workshop som de får betala 
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för att vi skall hjälpa dem igång. Sen så kan vi ge ett pris efter att vi har provkört det och det 

börjar komma in i förvaltningsstadiet. Allting både plattform och kapaciteten är ju då prissatt 

per timme. Men först måste man erhålla en ”readyness” kunskap om applikationen. 

Arbetar ni efter några projektstyrnings metoder? 

Bengt-Åke: Ja det har vi, den heter PRINCE2 och alla våra projektledare är certifierade. Sen 

har vi stöd för detta i kvalitetssystemet som heter Cortex. Men det är ju bara en övergripande 

modell för projektstyrning sen finns ju riktlinjer för hur vi skall göra de här förstudierna. 

Detta har på senare tid kommit att utvecklats mer, i början var det kanske bara 15 slides med 

boxar, idag så har vi ett framarbetat ramverk. Grejen är att har man en paketerad grej så skall 

det ju finnas ett ramverk där man får klicka i checkboxar när något är genomfört. Så idag går 

det ju att få tag i sånt material ganska så lätt.  

Tror ni att det finns en framtid för verksamhetsövergripande affärssystem i molnet? 

Bengt-Åke: Ja och det finns ju redan, det är bara att titta på SAP som är det största, de har ju 

sin cloudservice igång sedan ett eller två år. Så absolut kommer även de att överleva. 

Hur ser det ut nu är det vissa moduler som de har flyttat ut? 

Bengt-Åke: Jag vet inte riktig exakt vad det är dom har, men det har ju varit länge i ropet att 

köra CRM i molnet och billing-moduler så dom har allting helt moderniserat. Men egentligen 

så bygger ju hela SAP-kärnan runt ekonomisystemet, det är ju den diamanten som de jobbar 

runt. Så allting i SAP är ekonomiska transaktioner. Det är ju därför många ekonomer blir helt 

lyriska när de kommer in i SAP sen att det tar lång tid. 

Kan ni se några nackdelar med just molnbaserade IT-tjänster? 

Bengt-Åke: Jag har ju ett problem att jag ser ju aldrig träden farmför mig, så jag har svårt att 

komma på det, men jag kanske gör det senare. Men naturligtvis finns det ju nackdelar man 

kan ju förlora kontroll på data, blir det stora haverier och problem kan ju förlora allting om du 

inte har något sätt att verkligen säkra upp det. Det får man ju ta den riskbedömningen om det 

skulle hända. Jag har varit på ett företag då vi fick våra backupper kidnappade av en korrupt 

IT-chef. 

Stefan: Det finns ju en grej som jag personligen tycker är en utmaning. Det är ju egentligen, 

jag skall måla en bild på tavlan som handlar om kommunikationsvägar. Det är ju att om ni 

tänker er att det här är företaget, och sen är det här är en användare. Sedan har de ett public 
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cloud, ett private cloud och även företagets egna server. Det är i kommunikationerna 

däremellan som vi har utmaningarna. En tjänst som företaget erbjuder kanske går rakt in i det 

här. Det är detta gytter som blir utav alla dessa olika kommunikationsvägar som är en stor 

utmaning. Här kommer vi till det ansvar som det innebär att vara leverantör till detta och att 

helt plötsligt se i vad företaget själva bör ha för ställningstagande till att det nu helt plötsligt är 

fler operatörer än de som vi själva har inhouse som nu hanterar data. Alltså att åtkomsten blir 

från flera olika håll och det är vad jag tycker är oerhört intressant, men jag kan inte säga att 

det direkt är en nackdel, men det är en utmaning. Här pratar vi om behörighetshantering och 

tilldelning av behörigheter vad betyder det att vi har länkar som går såhär mellan olika parter. 

Ansvarsbitar, förhållningssätt, behörigheter och tilldelning över huvudtaget. Det blir betydligt 

mycket större angreppsytor mot min information. Här kommer ju en annan stor del in, 

nämligen loggning, hur har man en logghantering där man i tex i den finansiella sektorn. Har 

man verktyg för att hantera detta när det gäller spårbarhet och driftighet. Det här ser jag att det 

kan finnas en nackdel om man vill uttrycka sig så, för naturligtvis i och med att det sker så 

mycket mer kommunikationer och via så många mer olika vägar så kan man se det som en 

nackdel.  

Man skulle kunna likna detta vid en stad och man bygger ut det trafiknätet, så får man ju en 

mycket större åtkomst till stadens kärna. Det kommer då att betyda att vi kommer att behöva 

betydligt mycket mer rödljus, större del som skall underhålla de här vägarna, större del av 

personer som kan hantera olyckor på de här vägarna och poliser som kan övervaka. Att 

översätta det här till vad det egentligen betyder det är egentligen några enkla tjänster som 

visar på att så här kanske man också måste dela uppfattningen att det måste vara ordning och 

reda på allting innan man sätterigång matchen. För när man väl sätter igång matchen då tror 

jag att det kan vara svårt att göra det. Så här är en stor dela av det här med eftertänksamheten, 

att vara med från början med den här dialogen.  

Om man använder sig av flera olika leverantörer av molntjänster så borde ju dessa 

relationer öka? 

Stefan: Ja då kommer det ju ännu fler in i den här bilden. Så ja för min del är detta den största 

utmaningen att veta att jag har kontroll på min information.  

Bengt-Åke: Detta kan ju förekomma, helst i de här som man tycker är de absolut häftigaste 

och sexigaste grejorna, nar man kör någon klient som till slut kan matcha ihop vad fan du vill. 

Sådana grejor då kan det se ut så här och det bara sprutar ut från alla håll och kanter. Det der 
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ju skitcoolt ut och man kan ge sig på att någon CEO har fått tag på det, det häftigaste man har 

sätt men det är skrämmande när man går in och kollar bakom. 

Stefan: Här kommer vi tillbaka till det här med att innan man börja ha ordning och reda på 

sina dokument, att du har fått en bild och förstår vad det här är för någonting innan och vågar 

ställa de här kanske simpla frågorna. 

Påverkar det ökade antalet externa relationer vikten av att fokusera mer på säkerheten i 

en förstudie? 

Ja i och med att vi får en helt annan dimension, och låt oss säga att här har vi den här delen, 

det innebär ju att någon får access till din information.  

Bengt-Åke: sedan sitter det en switch i någon av de här delarna, en ”leagal inspection point” 

där NSA har bevakning. 

Stefan: Men vad jag menar är att det ställer krav på att man gör en research innan en leverans. 

Det kan vara så att vissa leveranser har en större kapacitet att faktiskt tillhandahålla servicen 

ur ett längre och säkrare perspektiv.  Då har man möjligheten att ta ett ansvar för 

kommunikationen på ett helt annorlunda sätt. För det räcker inte idag att säga att vi har 

ordning på den burken som står nere i källaren.  

Stefan: Märker ni nu hur allt hänger ihop, alla kommer från sitt håll. Vi alla kommer från lite 

olika håll både tekniskt och management men det handlar om samma saker. Man hanterar det 

utifrån ett perspektiv av riskhantering och det här han sa om att avdramatisera om det. Men 

även jobba med det ur ett riskperspektiv, förbereda sig, vad är det för tjänster vi bör lägga ut i 

molnet. Men framförallt att få det presenterbart och det är en jätteutmaning. Sen pratar han 

om baseline, vad är grundnivån kan man skala även säkerheten? Vad är det jag behöver 

egentligen och där tycker jag att tjänsterna och leverantörerna en väldigt stor del, de måste 

kunna presentera det på ett tydligare sätt, hur ser de olika tjänsterna ut. Hur är de paketerade.  

Det blir en plattform tycker jag att manövrera det ifrån och hela tiden kommer det till att 

presentera det här och det måste finnas i leverantörernas perspektiv att kunna det här och inte 

bara vara en leverantör som är beroende av andra för att tjänsten skall bli säker. Jag ser detta 

som en jättestor utmaning att kunna kommunicera det och leverera tjänstens säkerställa 

säkerhet. Man måste visa att det är säkert. 
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Bengt-Åke Claesson (utförd 110518) 

Vad är molnbaserade tjänster för dig. Hur skulle du definiera det? 

En molnbaserad tjänst om man ser det på det sättet i min värld är en tjänst där man har först 

och främst en flexibel betalningslösning så flexibel som möjligt där man inte behöver göra 

några investeringar för att krypa in i den. Man betalar för det man utnyttjar och den tiden man 

utnyttjar det. Sen skall du ju ha en väldigt hög frihetsnivå att kunna skala det upp och ner 

enligt dina krav. Den skall vara öppen, väldigt, den skall inte vara begränsande till att man 

skall försöka köra nått speciellt operativsystem och sånt. Först och främst det är inget nytt 

fenomen det handlar ju om hela tiden om att hosta det och flytta över risken till den man 

köper tjänsten av. Det är ju lite det man håller på med i molnbaserade tjänster. CAPEX är 

borta bara OPEX man pratar med (operational expense) så skulle jag nog vilja definiera det.   

Vad ser du för användning av molntjänster i näringslivet idag? 

De som tillhandahåller tjänster inom media är ett område som jag tror väldigt mycket på. 

Radio, alla typer av bärare där man skall ha tjänster som går, eller som hanterar ljud och bild 

där är ett stort segment. Massiva kalkyleringstjänster när man gör design, konstruktion är nog 

ett annat område som jag tror kommer växa när man förstår sig på vad man kan använda 

molnet till. Till exempel om du behöver 1000 CPU:er i ett dygn för att göra en beräkning så är 

molnet väldigt lämpat för det. Ett annat område är ju 3D modellering av den typen som Pixar 

använder, deras noder står nu oanvända i väntan på en film, det funderar de på att lägga ut i 

molnet och bidra med CPU kapacitet till uthyrning. Det finns lite olika perspektiv folk som 

hanterar eller bygger och tar fram tjänster är det ju ett område som jag ser och det är ju att 

bygga säkra tjänster i våra private clouds och nästan översiza ett system alltså att siza det för 

att klara av den värsta peaken man kan komma i utan man gör ett normalsizat system och sen 

när man behöver extra kapacitet då vänder man sig utanför och tar in den från ett publikt 

cloud och den kan ju appliceras på alla typer av lösningar och system.  

Hur är det säkerhetsmässigt. Man riskerar inte att informationen förloras? 

Det måste man ju analysera hur man kan hantera det, det ligger ju lite i linje när man designar 

just den här grejen man skall göra, vad har du för säkerhetsklasser och krav på det. Vad är det 

för typ av information, typ om man gör massiva beräkningar så delar man kanske upp 
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informationen i ett par miljoner paket om det går att göra det på sådant sätt och sedan beräkna 

det. Då är det bara fragment som är ute på olika ställen, men det finns såklart olika klasser av 

information som man inte kan hantera på det här sättet. FRA kan ju t.ex. aldrig lägga ut sin 

information för dekryptering, den lär vi inte se. Jag menar kanske mer information av en viss 

känslighetsnivå sen så bygger ju alla även public cloud providers, de bygger ju mer säkrare 

scenarion och andra typer av tjänst –leveranser där det kommer till kapacitet, där du kanske 

inte delar i ett sådan här pool med nån annan. Men då blir ju såklart priset annorlunda om man 

inte vill, det finns ju alltid en rädsla om man delar en sådan här kapacitetsbubbla att något 

skall komma in i mellan och ta information. Man måste ha med säkerheten i sin design, den 

saken är ju klar. Vi ser ju en del kommuner nu som kör google apps och börjar få upp ögonen 

och det strider ju helt mot strategier för hur man skall lagra och så vidare, man har ingen 

kontroll på det här. Man måste göra detta på ett sätt där man vet var det lagras och svara upp 

mot de krav som olika branscher har på information.  

Ser du någon skillnad i de kunder som är intresserade i molntjänster istället för de 

traditionella? 

Om man säger så, det finns ju lite olika kunder vi kommer ju mest i kontakt med de riktigt 

riktigt stora kunderna. Men många av dem har ju gärna kanske då ett mer publikt fokus så att 

leverera tjänster mot internet då på ett helt annat sätt till kanske business eller business to 

consumer i andra led som avkodningar av videos och sådana massiva grejer. Det är inte de 

riktigt slutna bolagen utan de skall ju ha en väldigt hög servicenivå ut på internet, det känns ju 

som dom är de som är mest intresserade just nu. Just tjänster som är svårt att beräkna hur stora 

de skall bli, hur stor belastningen skall bli då är det ju lämpligt att gå in i cloud och göra en 

bra design där.  

Vad ser du för möjligheter med molnbaserade IT-tjänsterna ur ett 

leverantörsperspektiv? 

De största möjligheterna är ju egentligen att kunna ha tjänster igång med så hög upptid som 

möjligt, med bra tillgänglighetsnivåer. Beroende på hur man designar dem. Krympa 

svarstider. Mycket de här public servicegrejerna som vi förutsätter skall fungerar tror jag 

gynnas av att använda den här typen av sätt. I alla fall kapacitetsmässigt och svarstidsmässigt. 

Vi är väl alla trötta på när man försöker accessa nånting och det tar 30-40 sekunder för det 

skall komma. Till exempel sådana som expressen där många vill hämta sin tidning via Ipaden 

vid klockan 19. Har man en cloudlösning så kan man ju skala upp till hög kapacitet och sedan 
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skala ner när det inte behövs. Det är ju billigare att köpa CPU-kraft via public providers, sen 

har man ju möjligheten att använda det så man sparar ännu mer. Det är dock viktigt att man i 

sin design tänker över så man inte lägger alla sina ägg i en korg när det gäller användandet av 

molntjänster.  Tjänsten skall ju finnas på ett antal olika cloud-leverantörer så man garderar 

sig.  

Som leverantörer finns det några fördelar vid ett införande av molntjänster kontra 

traditionella tjänster? 

Vi inför ju både system där vi kanske integrerar eller lägger till kod, eller bygger system. Men 

vi använder ju i lika stor utsträckning 3departare där vi implementerar andra parterssystem. 

Från till exempel Oracle så där skiljer det ju sig ingenting. Så det vi försöker ta istället är ju 

våran process och våran kunskap runt hur vi traditionellt har hanterat det och implementera 

det till cloud då istället med de verktygen. Så vi försöker ta det bästa av två världar så vi tar 

vår processkarta och våra stödsystem och använder det till en cloudleverans istället, men där 

tror jag inte riktigt man har haft den mognadsnivån ännu hur man hanterar releaser och 

förändringar så att det håller. Att komma upp till 98% tillgänglighet kan vilken nolla som 

helst göra men att ta det från 98 till 59 handlar bara om processer och hur du hanterar saker 

och ting. Om du haft SUN och har det mest redundanta systemet med 1000 km mellan två 

noder så kommer du inte över 98% tillgänglighet om du inte har processerna på plats. Om du 

låter utvecklarna sitta och hacka rätt in i live systemet så kommer du sänka systemet titt som 

tätt. Du måste liksom ha en hel process hur du testar och vad du testar innan du tar in det live, 

du måste ha hela hanteringen av källkoden så du inte tappar bort patchar och rättningar. Du 

måste ha med de in i releaser, allt måste vara på plats. Det är det vi försöker ta med oss över 

till att göra en riktigt bra cloud-leverans.  Jag tror inte den världen som använder cloud idag, 

de kanske är lite mer cowboy, lite mer lössläppta men jag tror kommer man från andra sidan 

och använda cloud är det jätte bra då kanske passar det mer med de mer med det traditionella, 

de traditionella företagen känner sig mer trygga med det här. Spelbranchen t.ex. kanske har ett 

lite annat synsätt hur de använder cloud.   

Vi kommer ju mycket från telecom och den komplicerade världen, om du skall göra nått för 

10 miljoner användare då tillåter det ju inte att man trycker in det från att nån utvecklare suttit 

där, utan det måste ju gå igenom en hel testprocedur och det skall belastningstestas. Det är ju 

en massa moment där innan det kanske då körs i testsystem och automattestas sen kanske 

efter en månad så släpps den ut till kunderna. De fryser ju sina releaser under en viss tid, typ 
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under semestrar under jul och nyår och så vidare. Det fryses ju ett par månader innan, man 

släpper ju inga nya tjänster för man vill ju inte ha några problem där runt de tiderna.   

Vi kommer ju från det arvet och vi tror att när tjänsterna håller på att bli såhär enormt stora 

som de kan bli om du levererar en bra cloud-tjänst då måste du gjort hemläxan innan så du vet 

vad som händer och även kunna simulera dina licenskostnader på en tjänst. Många grejer 

skalar ju och skalar bra och sen missar man kanske att man har nått licensierat sen helt 

plötsligt sitter man med hälften av intäkten för tjänsten är bara licenspengar, det är därför 

många går in och använder open source grejer för att undvika så långt som möjligt de här 

licenskostnaderna som inte är anpassade för 100 000 till miljonen användare utan de är 

anpassade för 200 personers företag och sånt här. Det ser man ju ofta när vi gjort sådana här 

simuleringar. Nått som är väldigt viktigt är att man loggningar och att man måste spara 

information juridiska delar, ofta så täcks ju de här storage av stora, om man skall spara nått i 

10 år vad som hänt i ett system, missar man det hur mycket det växer så kommer ju hela den 

kostnaden av att spara information att äta upp vinsten. Så där har vi ju design där vi simulerat 

7 år framåt och fått commitment för 5 år av disktillverkarna hur deras priser skall ligga för att 

kunna räkna ut hur mycket dina loggningar är och sånt. Så det kommer in massa komplexa 

grejer som jag tror många av de här cloudtjänsterna vi ser idag inte har begripit att vissa 

branscher har krav på för myndigheter, som telecomoperatörer, banker. Där finns mycket 

sådana grejer gömda. 

Vilka utmaningar  som vi inte nämnt hittills ser du som leverantör? 

Jag tror de största utmaningarna är att visa och övertyga IT-sidan egentligen, hur säkert det är. 

För man ser hela tiden det här snacket om säkerhetsbitar och var ligger informationen. Jag tror 

det gäller mycket att cloud utmanar traditionell IT i mångt och mycket. Jag vet ju själv jag har 

ju suttit som IT-chef, det är ju inte så kul för dig om du blir utmanad och helt plötsligt 

kommer VD:n och säger att vi skall inte köra våran mail själva. Det lägger vi ut i Office365 så 

får microsoft host. Du kommer ju förlora 3-4 av dina polare och alla de här bitarna som att ha 

jobbat med det innan. Jag tror det är mycket av detta protectionistiska sidan av den 

traditionella IT:n och den utmanas och där måste man övertyga dem eller köra över dem eller 

vad det än handlar om. Jag skulle vilja jämföra lite med det vi gjort innan, tidigare har vi 

byggt bilar på marken men nu kommer löpandebandprincipen som finns vi industrialiseringen 

och det är samma sak vi ser nu inom IT-branchen.  
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Tror du det kommer rationaliseras inom IT såsom industraliseringen gjorde i 

industrierna? 

Jag tror idag att det är en övertro på den effekten, jag tror det kommer rationaliseras rent 

kostnadsmässigt väldigt mycket. Sen så tror jag inte vi kommer att komma i det läget där allt 

ligger i kina och indien och de här ställena. Absolut inte. Men vi kan nog blanda in den här 

offshore-kapaciteten till saker som inte kunderna kommer märka, som görs i bakgrunden. Det 

är jättesvårt att säga det där, jag har ju mitt egna offshore team inblandat i våra leveranser. 

Nyttan kommer ju att vara i framtiden att känna kunden och kunna förstå deras behov. Att 

kunna leverera det till den nivån de är beredda att betala till. För det är ju vad det handlar om 

hela tiden, deras vilja att betala. 

Hur skulle du beskriva ett införandeprojekt för en molntjänst? 

Om man säger som vi har agerat nu, det här sättet och den här plattformen är inte ens ett år vi 

använt. På det sättet vi har attackerat det nu, såklart så skulle kunden vilja ha ett fast pris på 

hur mycket det kommer kosta att lägga upp det här i en cloud-plattform men mognadsgraden 

därpå, vad är det man vill lägga upp. Är det en nydesignad sak, är den designad för att vara 

cloudtjänst eller är det en gammal traditionell tjänst. Det vi gjort är att göra en förstudie och 

försöka fastställa under 4-5 dagar så går vi igenom hur lämplig din applikation är. Det skulle 

vi kunna ge dom ett pris på att vi använder en vecka för att lösa det. Sen går vi in tillsammans 

med den som utvecklat applikationen, nu tänker jag ett sådant scenario där vi får nått i knäet 

som skall bli en cloudtjänst. Så går vi igenom på en 2dagars workshop så går vi igenom 

applikationen, vi diskuterar igenom hur den skall skala och vad det finns för begränsningar på 

applikationen. Vi kör ett visst antal tester på skalningar eller vad kunden nu vill göra och göra 

dehär bitarna kan man liksom ringa in att det gör vi på 2 dagar tillsammans med kunden. Då 

skall de ha sina specialiser eller 3:e-parts specialister ifall man vill göra ändringar. Sen kan 

det ju gå tillbaka igen att vi vill göra de här ändringarna för att det skall fungera riktigt bra i 

plattformen, vi kan inte ha fasta IP-adresser är ju en sådan typisk grej som allt förut var byggt 

med, det måste vara dynamiskt. Vad behöver vi då göra, kanske blir det redo så får vi gå 

igenom den igen sen kanske kommer den upp som en tjänst. Sen är det ju driftövertagande om 

man väljer att det här skall ju bli tjänst, man måste ju räkna ut vad det kommer kosta och då 

kan man ju behöva göra lite simuleringar initialt till den här kunden för oftast är ju de 

intresserade av hur mycket kapacitet kommer den här tjänsten behöva och vad kommer det 

kosta, hur får vi igen våra pengar. Här kan vi också hjälpa dem med en studie och en analys 
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på de bitarna. Sen blir det ju ett överlämnande till nån slags pilottestare eller skarp drift där 

den dokumentationen som behövs är med. Hur skall releasen hanteras är ju mycket, mycket 

omkring, det beror ju hela tiden på hur stort det kommer bli potentiellt. Det är liksom 

förstudie, vi vill köra en workshop eventuellt en iteration där den går tillbaka in för en 

förändring. Sen analys på affärer, affärsmodeller och sen tar vi det i drift. Eller ett 

överlämnande och sen en driftsbas. Sen har du ju då hela change-processen runt omkring där 

eventuellt, då går du ju tillbaka in igen.  Det är ju ungefär samma flöde som du har oavsett 

vilken tjänst det är. 

Brukar ni vara med och utveckla verksamheterna för att få bättre passning mot de 

standardiserade tjänsterna? 

Ja, absolut vi har ju även en del som är liksom våran business consulting som kommer in på 

den nivån och pratar cloud och hjälper dem och kan hjälpa dem på tidigt stadium. Det beror ju 

lite på när man kommer in i processen om kunden tagit fram nått som de redan tror kan bli en 

cloudtjänst eller om man kommer in och skall utveckla tjänsten. Så vi har ju alla typer av 

entries om det är från idé eller du har ett embryo eller du har en tjänst, vi kan gå in på alla 

nivåer och hjälpa med hur det kravställs på organisationen, roller och verksamheten. Vi har 

hela den paletten där med erbjudanden för att möta kundens behov.  

Hur ser du möjligheterna att anpassa de molnbaserade tjänsterna? 

Det beror ju lite på vad målet är om det är globalt eller inte. Det beror på hur flexibel tjänsten 

skall vara, det varierar kopiöst. Tänker man sig SaaS som man köper in av extern leverantör 

så är det ju lite svårare att göra anpassningar. Du ser ju alla de här större 3e partarna som IBM 

och Oracle, alla de ger sig ju in i den här matchen. De skall leverera det här åt kunderna som 

vill göra nånting. Färdiga tjänster är nog lite svårare, men har man bredden som vi har så 

jobbar vi ju med alla de här jättestora företagen och är ju i många fall deras största partner i 

norden eller europa så har vi ju mycket större förmåga att kunna få igenom någonting eller 

förändringar. De lyssnar ju på oss, vi är ju microsofts största partner i europa när det gäller 

deras cloud-satsning.  Så naturligtvis har vi stor möjlighet att påverka där. Enklast är det ju 

om det kommer nån som har en bra ide som gjort lite försök att förså det här, så man kan prata 

cloud, så man inte behöver börja med 6 möten där man förklarar vad cloud är bara för man 

hört det som ett buzzword.  Då är det ju en enklare process framåt så man kan skruva om det 

så det passar in till deras behov.  
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Vem handlar in molntjänsterna i verksamheterna? 

Det är ju ofta verksamheten som sådan, det har ju redan skett under de senaste åren. 

Verksamheten har ju blivit mer och mer aktiv att hitta bra tjänster på internet som man kan 

använda och det har ju pågått under många år utan att IT kanske har blivit inkopplade eller 

ens tillfrågade, så de har ju mognat de med. 30-40% har redan flyttat till molnlösningar utan 

att IT såg vad som hände. Så IT ses ju  oftast som en belastning och kostnad och de får ju 

kanske inte tillräckligt med resurser för att supporta verksamheten och då tröttnar ju 

verksamheten och söker sig utanför och hittar de något bra så kommer det ju hem med det 

eller köper den bara utan att nån märker det. Så det har ju skett under en längre tid. Vi märker 

också i de dialoger vi har initialt så är det ju mer verksamheten och inte IT, det är där det 

börjar. 

Ser du nån skillnad att arbeta mot verksamheter kontra IT-avdelning? 

Ja, en viss skillnad. En IT-avdelning tenderar ju alltid att ramla in på vad de kan, vad de 

behärskar egentligen. Man har ju oftast preferenser eller standarder för frågar du 

verksamheten. Eller frågar verksamheten IT och säger jag vill göra det och det så säger IT-

avdelningen vi har hört talas om virtualisering vi gör det åt dig såhär. De diskussionerna har 

du ju inte med verksamheten de är ju intresserad snarare av vad de får och vad det kommer 

kosta dem, samt hur snabbt de kan få det. Kan de få det genom att bara beställa och sen ha det 

då kan de ju gå ner i sin kravlista till 60-70% av den bara för att de kan få det med en 

hastighet som är några minuter. Dom har behovet nu de har inte tid att vänta 6 månader för att 

IT skall begära pengar och det skall gå den processen, så de beställer det nu och får det direkt. 

Sen har ju inte verksamheten kanske samma erfarenhet så då får vi ju vara med och stödja. 

Men många stora bolag börjar ju få väldigt bra koll på vad det här innebär och 

säkerhetsmässigt. En del har ju satt stopp så det här inte sker för det finns ju stora misstag som 

en del gjort inom de här områdena. Många företag sätter dit nån typ av person som är ansvarig 

för sånt här idag. Jag trodde det här skulle expandera snabbast på de här småbolagen, men det 

har förmodligen redan skett till mångt och mycket att man använder många småbolag som har 

ett behov. Men det som kommer nu är ju de riktigt stora koncernerna på 50 000 – 100 000 

som vill skeppa ut allt vad mail är, CRM och ja allting och de vill bara ha det som en tjänst 

nånstanns. De är ju globala så det skiter ju i vilket. Bara det är säkert och nån kan hantera det 

och supporta det så vill de bara bli av med det.  
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Hur funkar det om man har till exempel CRM system och vill flytta sin data? 

Det finns många sorters tjänster när det gäller framförallt CRM som har 

integrationsmöjligheterna färdiga, du kör igenom en lite applikation som lyfter din data 

automatiskt. Den kickar igång en liten snurra som läser ut ur dit gamla system. Vi har gjort 

många sådana när det gäller mail och sånt, den startar upp en liten applikation som drar igång 

som du får acceptera, sen lyfter den all din data. Så det finns sådanahär roadmaps hur man 

flyttar över sig. Man går ju mot ett mindre beroende av leverantörer men samtidigt finns ju ett 

behov av, om man t.ex. har ett CRM-system att kunna integrera det mot t.ex. ditt 

ekonomisystem så det finns ju ett behov av integration när du jobbar med de här 

cloudtjänsterna. Det finns ju olika bra sätt att göra det.  

Sen får man ju inte piggelin om man köper ett CRM-system som molntjänst, man får ju vanilj 

eller choklad. Men naturligtvis kommer man ju gå mot de här personifieringarna av systemen 

och sånt, det kommer bergis mer och mer. Att du själv kan anpassa dig, hur du vill ha. Men 

det traditionella har ju varit vanilj, choklad och jordgubbe. Passar det inte gå nån annan stans. 

Men jag tror vi kommer se mer och mer av de här unika systemen som kan hantera 

personifiering till en högre grad.  

Vad behöver åtgärdas innan användandet av molntjänster verkligen tar fart? 

Jag tror att fighten mellan de stora kommer ju alltid pågå, Microsoft, Google, Amazon de är 

lite olika områden de spelar på sen är ju IBM och Oracle med. Alla vill ju vara med för att 

inte förlora sina marknadsandelar. Det måste komma till så att de är öppna så det blir portabelt 

mellan de olika molnlösningarna så man kan plocka ut grejer man gjort hos Microsoft och 

lägga det hos tillexempel Amazon. Det måste komma till annars kommer många att inte göra 

det, för jag tror inte alla lägger alla ägg i en korg om inte Microsoft inte går in och verkligen 

sponsrar ett företag. En fara nu är att den ena skryter mer än den andra och det är lite av ett 

revirpinkeri.  
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Intervju Tony Mannila (utförd 110504) 

Transkribering Tony Mannila 

Jag skulle kunna börja med att redogöra för de största utmaningarna som jag ser med just 

molnbaserade tjänster. Bortser man från lite teknikutmaningar och säkerhet så finns det en 

utmaning för oss traditionalister som jobbat länge där vi normalt sett är vana vid långa 

kontrakt där vi kan förutspå framtiden. Vi vet ungefär vilken volym det blir per år och 

kontraktet är till exempel 3 till 5 år. Vilket gör det lättare för oss att göra investeringar i nya 

lösningar och i säljarbetet och det är egentligen där hela outsourcing-branchen kommer ifrån 

medans det som händer nu är att vi går i kortare kontrakt utan garantier och kunder förväntar 

sig nu med molnbaserade tjänster en ren pay-per-use vilket innebär att för oss är det en 

utmaning att dels kunna beskriva ett business case för att kunna göra en investering för att 

etablera de här tjänsterna eftersom det finns en stor osäkerhet kanske fast man har en kund 

som man kan starta med så finns det egentligen inga garantier för att man har den kunden 

länge och i stora volymer och det märks i leverantörsperspektivet då de som är molnaktörerna 

ofta inte är de mer traditionella service-providers, det är nystartade eller sådana som startar på 

nytt med den här verksamheten som Amazon till exempel där man inte har med sig någon 

kultur eller ryggsäck för att det är såhär det skall se ut, så det känns som en väldigt stor 

utmaning för leverantörer som oss att våga investera med den osäkerhet som finns och ändå 

inte ha några garantier för att man har långa åtaganden och flera kunder utan det är en risk, så 

det är ju en sak.  

Den andra delen är att vi outsourcar eller serviceproviders inte är så vana vid att leverera hela 

tjänster utan oftast finns det en systemägare hos kunden som tar de avgörande besluten om 

livslängden på programvaran om man skall uppgradera eller inte när uppgraderingen sker, 

förhandla med leverantörer om licensvilkor och annat. Den rollen är också ganska ny för 

serviceproviders den enda som kunden skall ha egentligen är funktionen som den här tjänsten 

erbjuder egentligen så det är normal verksamheten som valt produkterna som bygger upp 

lösningen och förvaltningen eller ja livscykelplaneringen medans vi serviceproviders ser till 

att tjänsten fungerar och vi på beställning kanske förvaltar och lägger på nya funktioner, men 

det är fortfarande nån organisation hos kunden som styr det och just det med att se till hela 

livscykeln är väl nått som är nytt för oss och något av en ny utmaning för oss med vår 
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bakgrund, därför tror jag som sagt att de nya som kommer nu har inte med sig något annat 

utan för dem är det helt naturligt att leverera en funktion till en kund och så är det de själva 

som har hela ansvaret, att kliva upp och ta den risken är ända möjlighet att komma ut med nya 

tjänster .  Om man bortser från de risker som ni eventuellt pratat med Bengt-Åke och Stefan 

om så är det vad jag ser som de största ja, riskerna eller utmaningarna för oss som 

leverantörer. Vi har vår bakgrund och vår långa historia. 

Vad har du för befattning/titel idag? 

Director infrastructure Strategist för Logicas outsourcing i Sverige, sen har jag dessutom en 

annan roll som tar ungefär hälften av min tid och det är att jag är koordinator för vår cloud-

aktiviteter inom den Svenska outsourcingen.  

Hur många år har du inom IT-branchen / Tidigare erfarenhet 

26 år, från 1985 fram till ungefär 1999 har jag jobbat med leverans av standardiserade 

infrastrukturtjänster till större företag, ja egentligen outsourcingtjänster men på leveranssidan. 

Sen 99 och framåt har det varit mer sälj, marknads och utvecklingsinriktat i kombination med 

outsourcingtjänster. 

Vad har du för utbildning i grunden 

4 år teknisk samt 40 poäng matematik på Stockholms universitet 

Du säger att det är större osäkerhet i kontrakten och de är kortare. Hur hanterar ni 

det? 

Det är att på något sätt försöka presentera ett annat business case, historiskt så har våra 

business cases byggt på TCV (Total Contract Value) det vill säga man vet att om vi vinner 

den här affären så får vi en total kontraktsvolym över ett antal år som ser ut såhär och här 

måste vi ändra lite med att vi fortfarande jobbar på samma sätt med en uppskattad intäkt en 

förmodad tillväxt i form av flera kunder vilket gör att egentligen måste när vi gör 

investeringarna hitta på nya sätt, dels att göra dem mindre och stegvis skalbar i förhållande till 

traditionella och större. Får vi in den här affären får vi 4 miljoner och ett 5års kontrakt då är 

det lättare att göra en investering för att kunna leverera det man vill. Men i det här fallet får 

man hitta på lite annat, så vi presenterar egentligen de investeringsplaner vi vill göra för att 

göra en sådan här tjänst, så visar man det egentligen stegvis initialinvesteringen ser ut såhär 

och hanterar de här volymerna sen kommer tillväxt såhär och då skall man stegvis kunna om 
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egentligen om tillväxten kommer kunna bygga ut igen och det här är väl ett annat sätt att göra 

det här än vi gjort tidigare och vi måste liksom hitta någon slags minimal initialkostnad för att 

kunna starta upp tjänsten men även kunna skala upp tjänsten om den blir framgångsrik. Det 

blir ett lite annat sätt att presentera ett businesscase. Dels för att vi inte är vana att göra så men 

dels för att vår ledning kanske inte riktigt känner sig hemma i det här, men det blir ju mycket 

större risk. Säg att vi antar den här tillväxten, så tittar vi på vissa investeringar och försöker 

övertyga ledningen om att tillväxten vi uppskattat faktiskt kommer uppstå och det är en 

omställning både för de som skapar business casen men även de som fattar besluten. Det är 

högre risk och större osäkerhet.  

Ser du någon skillnad i de kunder som är intresserade i de traditionella kontra de 

molnbaserade tjänsterna? 

Det känns mer generellt att i en del organisationer finns det flera som vill prova på nya saker 

och kanske ligga först, inte vänta på att det blir mainstream. Medans man i andra 

organisationer inte vill pröva på nya saker utan vill ha mer säkra grejer.  Det känns kanske lite 

mer som det är beroende på personer i de verksamheterna snarare än kanske till exempel en 

specifik bransch. Nya företag så kallade starups är ju dock enklare, vår målgrupp är ju dock 

mer mogna företag det är stora kunder vi pratar med. Jag tror även det finns en viss skillnad 

för traditionellt har vi service providers nästan uteslutet pratat med IT-avdelningar och där har 

man varit lite mer konservativa men när vi pratar molntjänster pratar vi ofta med 

verksamhetsdelen som nyttjar de här funktionerna och de har inte alls samma konservativa 

syn som IT-avdelningen utan ser mer nyttan med det här medans IT mer ser riskerna med om 

det här inte fungerar. Det är skillnad mellan IT och verksamheten och jag känner kanske 

framförallt att vi pratat med alla möjliga olika branscher och verksamheter men det är ganska 

oberoende på sådana parametrar vad det gäller att ta till sig olika affärsmodeller, det är inte så 

mycket bransch-relaterat.   

Hur känner du att ni kan leverera mot kundernas krav? 

Tittar vi på det enligt den stora massan så levererar vi mot de krav som de har, men dehär som 

vill prova på det nya som har tagit steget till det här att det här passar oss alldeles utmärkt så 

har vi lite svårt att leva upp till de kraven från de som verkligen vill ha molntjänsterna så är vi 

inte riktigt där ännu utan vi har en resa kvar. Men samtidigt så ser vi det att det är en väldigt 

liten del av det vi gör och de affärer som dyker upp är små och det glömde jag bort, det är 

också en utmaning.  För oss är en liten affär kanske 30-50 miljoner, eller det är ok, men den är 
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inte jätte stor medans det finns väldigt få cloudaffärer som är i den storleken och det är också 

en utmaning, vi har ju ett säljmål för organisationen så Sverige skall sälja för ett antal 

miljarder varje år så om man då ser molntjänster som kanske börjar med 50 användare som 

betalar 200 kr var i månaden så är det ganska små intäkter vilket är en utmaning. Man tittar ju 

på organisationer som oss både på omsättningen som sådan men även vår orderstock, det vill 

säga hur pass säkrade framtida intäkter finns så inte omsättningen sjunker nästa år och det är 

också en utmaning i molnet för där får vi ingen order utan vi vet först efteråt, vi kan räkna 

omsättning men inte order på samma sätt och där är det svårt att ställa om också. Att vi är 

vana vid att jobba orderdrivet och marknaden och analytikerna kollar på orderstocken vi har 

lika mycket som på omsättningen.  

 

Vad skulle du säga om vi bad dig definiera molntjänster? 

För mig är molnbaserade tjänster elastiska vilket innebär att det skalar upp och ner efter 

nyttjandet, det är det viktigaste nyckelordet för mig och det andra är att det är pay-per-use att 

man betalar för det man använder och det man använder är helt efter de behov man har just 

då. Det tycker jag är de två nyckelorden kring cloud.  

Hur skulle du beskriva den här betalningmodellen för just molnbaserade tjänster? 

Jag skulle vilja säga att man betalar för hur mycket man använder inte hur många som 

använder det, för det är där man ser vinsterna jämfört med traditionella leveransmodeller där 

man kanske fortfarande har mer traditionella affärsmodeller där man betalar mer fast styckpris 

för hur många användare som nyttjar en viss funktion, medans molnet betalar man mer för 

deras nyttjande mönster. Om de bara jobbar första och andra dagen i månaden i ett 

ekonomisystem väldigt hårt så skall man egentligen kunna få en modell där man betalar för att 

man använder systemet väldigt hårt i ett par dagar medans det är betydligt lägre kostnader de 

dagar man kanske inte använder det fastän det kanske är samma antal användare som har 

tillgång till systemet hela tiden och dit har inte riktigt molntjänsterna kommit ännu. Det är väl 

dock det jag ser som en av de stora nyttorna med molntjänsterna att man har just denna 

elasticitet, man får tillräckligt med kapacitet i varje givet tillfälle man betalar efter hur mycket 

man använt.  

 

Utifrån ditt perspektiv vad ser du som största fördelen med molnbaserade IT-tjänster? 
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Det är att man flyttar risken till den som levererar det, jag i min verksamhet om det är så att 

jag har väldigt mycket att göra, det kommer in mycket order eller affärer och då behöver jag 

mer resurser i form av systemapplikationer och vilket gör att jag inte behöver göra en stor 

investering för att sådana kan vara svåra att hantera i en lågkonjektur utan jag anpassar mina 

kostnader till min verksamhet så i en högkonjunktur så har jag höga kostnader och i sämre 

tider har jag lägre kostnader.  Det tror jag är en stor fördel för de företag som nyttjar det här, 

man kan rätta in sig, kostnaderna följer med. Är man framgångsrik har man lite högre 

kostnader har man inte det har man lite lägre, det genom att flytta risken till oss leverantörer 

istället.  

Hur ser du på framtiden för molnbaserade tjänster? 

Jag ser nog att det på längre sätt kommer totalt dominera dels med tanke på, jag som jobbat 26 

år i branschen kanske inte är den som nyttjar alla molntjänster som finns riktat till 

konsumenter.  Mina söner använder allt som finns helt urskiljningslöst, där finns det liksom 

inga bryggor eller motstånd. Inget fungerar det här eller inte, är det säkert eller inte det är 

ungefär liknande som när internetbankerna kom där på 90-talet då var det många som vägrade 

använda dem för det var inte säkert och ja nu har det ju slagit igenom så det är ju väldigt få 

som använder bankkontor istället och jag ser samma utveckling här egentligen. Det finns 

säkerhetsproblem och det finns osäkerhetsproblem, osäkerhetsproblemen kommer att 

försvinna och säkerhetsproblemen kommer att lösas. Så jag tror att framtida leveransmodeller 

kommer vara väldigt mycket molntjänster för det mesta i alla fall inom IT, det är min 

personliga syn i alla fall. 

Du nämner motstånd, märker du något motstånd i branschen? 

Ja det gör jag både hos kunder, leverantörer och partners samt internt hos oss. Det är en viss 

form av kannibalisering, vi sitter i en, vi som leverantörer och alla våra partners som är 

inblandade i den leveransen underifrån med kanske hårdvara och mjukvara och annat att vi 

vet att det finns en trygg intäkt som ligger här i 3 år men samtidigt kommer det konkurrenter 

som erbjuder liknande lösningar som molntjänster och skall vi försöka och sitta och hålla kvar 

i det vi har eller skall vi också satsa på molntjänsterna och därigenom kliva ifrån de långa 

säkra intäkterna vi har. Det motståndet känns och likadant på leverantörssidan för mjukvara, 

deras licensmodeller bygger ju på att man köper en licens för i princip livslång nyttjande och 

betalar ett underhållsavtal för att fortsatt få nyttja den och då vill man ju använda den så länge 

som möjligt eftersom man betalt för den. Medans man i molntjänsterna så kanske för att man 
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betalar för timme så hittar man en lösning som är bättre så byter man och där finns det också 

ett ganska stort motstånd i att öppna upp sina licensmodeller för att anpassa sig till cloud-

lösningar. Sen finns det ju också många som lever bara på att distribuera programvara och 

mjukvara som ett mellanled där de kanske tar 4% marginal på det som de säljer men de 

kanske inte tillför kedjan något om det istället gäller tjänster så försvinner den 

distributörsrollen helt och hållet därför att man levererar till ett fåtal som köper direkt av 

leverantören utan mellanhand alternativt bygger det själv där finns det även ett kraftigt 

motstånd mot att skynda på det här med cloud. Jag upplever inte att det finns, eller delvis på 

IT-sidan då det är ett hot mot interna IT-avdelningar då de inte behövs då kunden köper sina 

IT-tjänster direkt från molnet och då känner de ett hot från det då utmaningen kanske snarare 

ligger att fortsätta kunna ge support även på moln-lösningar från IT-avdelningen snarare än att 

vara den som levererar dem. Det handlar snarare om att stötta verksamheten och jobba med 

integrationer mot deras traditionella system plus att supporta deras slutanvändare även för 

molntjänsterna men det är ganska, det är motstånd lite i alla led.  

Vilken typ av molntjänster ser du som vanligast i dagsläget? 

Om vi tittar på de kunder vi stöter på så är det ju dels lite nya tjänster, facebook för företag 

finns det intresse för, det har inte funnits. Man kanske har chat programvaror men inte 

samarbete, communities och wikies och annat så det börjar komma. Så alternativen då när 

man tar det är då molntjänster det är få som bygger det inhouse utan man vill hellre kliva in i 

en molntjänst och man kanske inte har samma integrationsbehov heller mot andra system och 

den andra delen känner jag är runt infrastruktur där det är många som har lagt ut och 

outsourcat det och ser möjligheten att kanske nyttja test och utvecklingsmöjligheter även för 

andra applikationer som har lite lägre säkerhetskrav dra nytta av att det finns modeller där 

man kan betala per nyttjande och det är väldigt snabba leveranstider utan längre åtagande, det 

är väl egentligen där det har börjat hända mest. Sen finns det ju även CRM, säljstödssystem 

där jag inte riktigt förstår varför just dom, den typen av system har slagit igenom väldigt 

mycket i molnet eftersom det innehåller så mycket, det är ju företagets pipeline på prospects 

och pågående affärer men av nån anledning så finns det väldigt mycket som hamnar som 

molntjänster. Det är väl där det syns väldigt tydligt nu.  Sen finns det ju startups men det är 

inte så mycket som jag har att göra med, gaming, delco-sektorn och andra som det öppnar nya 

möjligheter för och då kan det vara framförallt konsumentinriktade applikationer kanske 

framförallt.  
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Vad tror du man behöver arbeta mer med för att molntjänsterna skall få större 

genomslagskraft? 

De två viktigaste är säkerheten och osäkerheten och säkerheten tror jag faktiskt är lite enklare 

att lösa, medans osäkerheten är egentligen är egentligen ju fler som använder det ju mer insyn 

blir det ju. Men på nått sätt så kanske man avdramatiserar det och möter upp säkerhetskraven 

som finns på ett vettigt sätt och kanske därmed lösa osäkerheten. Jag tror nämligen att det är 

där mycket ligger, man litar inte riktigt på det här ännu och det är därför som vi och Microsoft 

med andra har kampanjer med cloud och pratar om alla fördelar som finns för att sakta men 

säkert bryta ner osäkerheten som finns kring det här. Men jag tror att när det är borta så 

kommer det gå väldigt fort för säkerhet där tror jag att det går att lösa för att det finns så pass 

mycket bra teknik och nya sätt att kanske slå isär applikationer i olika lager där man kanske 

har olika säkerhetsskydd på olika lager så att man kan nyttja molnet för delar av applikationer 

eller stora delar. Osäkerheten känner jag att det är den som är främst.  

Önskar du vara anonym? 

Nej, jag gillar inte att vara anonym 

Intervju Monica Claesson (utförd 17 maj 2011) 

Vad arbetar du med idag? 

Ja, mina titlar är Executive Consultant och Business Development Executive. Sedan jobbar 

jag I något som vi kallar för World Wide Cloud Tiger Team det innebär att jag jobbar i ett 

expertteam för cloud. Vi är där 40 utvalda IBM:are i världen som jobbar med det här och i 

den här gruppen spänner vi över IBM:s all olika områden. 

Hur många år har du varit verksam i IT-branschen? 

Snart i 30 år 

Vad har du för utbildning i grund och botten? 

Psykologi och sedan en massa interna IT-utbildningar. Jag har arbetat med IT under stort sett 

hela mitt vuxna liv sedan utbildningen. Under de åren när jag började på 80-talet så har man 

varit väldigt frikostig med utbildningar så jag har massor med olika teknik utbildningar och 

ledarskapsutbildningar. 

Har du arbetat i några molnbaserade projekt nyligen? 
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O ja, jag jobbar ju hela tiden i den typen av projekt, det är min vardag. Sedan är det inte alltid 

jag själv som levererar varje sak, men sedan drygt ett år tillbaka jobbar jag bara med moln. 

Vad är molnbaserade tjänster för dig om du skulle få definiera det?  

Om vi då håller oss till IT som leverans, så är det standardiserade tjänster som ur köparens 

perspektiv är gränslösa och har en tydlig prissättning, som ofta är prissatt efter det som jag 

konsumerar. Om jag inte konsumerar någonting, så vill jag helst inte betala. Men en 

molntjänst skulle ju också kunna vara internt levererad och då är det inte alltid som detta 

stämmer in helt. Men den är i alla fall från köparens perspektiv väldigt flexibel och just-in-

time-tjänst.  

Sen då om man säger det här med molnbaserade tjänster, så det som gör det tillgängligt är det 

här att du kommer åt det varifrån som helst och det är internet som gjort det möjligt. Men en 

molntjänst behöver absolut inte vara någonting som finns ute på internet, utan det kan lika 

gärna vara en traditionell IT-leverantör som levererar internt i sin egen organisation. Då är det 

för mig att det handlar om, någon slags optimering av servrar och konsolidering, 

virtualisering, automatisering, standardisering och någon slags självbetjäning. Att det blir som 

man kallar det på engelska ”economy hosting”.  

Hur ser du att de molnbaserade IT-tjänsterna används inom näringslivet idag? 

Många använder ju tillexempel mail och samarbetsverktyg på webben, och det är nog det 

första som hänt när det gäller näringslivet. Sedan har jag också sett att det finns en hel del 

småföretag som köper redovisningstjänster bland annat. Att man då inte installerar det själva 

utan att man köper det som en tjänst istället. Det kan man säga är molnbaserat. Men det som 

har fått mest genomslagskraft när vi pratar näringslivet så är det mest de här 

samarbetstjänsterna. Det är många som säger att de köper cloud-tjänster, tillexempel när de 

vill köpa mera drift- eller lagringskapacitet. Men för mig är ju inte det, alltså om man betalar 

det på ett månadsavtal eller årsavtal, så att du fortfarande har någon slags beställnings, så att 

det inte är här och nu. Så är det för mig halvt tveksamt om det är molntjänster. Det ligger ju 

mer på självbetjäning och annat. Då ser jag inte att näringslivet har kommit särskilt långt, då 

hr vi kommit längre i privatlivet, sär det är många som har e-mailadresser och vi också 

använder tjänster på nätet som en daglig del i vårt liv.  

Ser du någon skillnad i de företag som använder sig av de här molnbaserade tjänsterna? 
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Det vi pratar om då är egentligen vad företagen ser för hinder. Hindren är ju, det första och 

största hindret handlar om information och alla lagar kring var någonstans jag får bearbeta det 

här och var jag får lägga mitt data och hela osäkerheten kring om jag kan lägga ut det här i 

molnet eller inte. Om jag lägger ut det här i molnet, kan jag då lita på leverantören, kan jag 

lita på deras utrusning, om det blir inbrott och någon snor det hela, eller om de blir sönder 

hackade, eller om jag vill dra mig ur att allt mitt data verkligen försvinner från deras 

utrustning. Det finn en mängd sådana legala krav som man känner en stor osäkerhet kring 

fortfarande. 

Är detta något som du anser att man aktivt arbetar med att säkerställa säkerheten kring 

detta vid ett införande av molnbaserade IT-tjänster? 

Både ja och nej. Jag tycker att man behöver arbeta mer med det. Om man tittar på oss IBM 

som leverantör behöver vara tydlig med hur man jobbar med de här sakerna. Sen är det ju så 

att allting inte är helt klart, jag kan ju kritiskt säga att. Runt många IT-avdelningar eller 

organisationer som jag har träffat, så har de inte alltid hundra procent ordning och reda på vad 

som är lagar och vad som är krav. Utan att man traditionellt sitter och säger ”nej det går inte 

och därför skaffar vi inte det”. Förstår ni vad jag menar, de säger nej vi kan inte använda det, 

för att det inte funkar i vår organisation. Eller som om försvaret säger, vi kan inte ha några e-

tjänster som andra myndigheter, för allt vi gör det är hemligt. Det är ju bara bull-skit 

egentligen, för om all information som försvaret hade skulle vara hemlig så skulle de inte 

kunna annonsera efter nya människor tillexempel. Det ligger myter i organisationerna, istället 

för att försöka ta fram vad är det för information som man verkligen inte skall lägga ut. Vad är 

det som kan ligga i ett publikt moln, och vad är det som kan ligga i ett privat moln hos sig 

själv. Det är sådant som man måste reda ut och leverantörerna måste vara tydliga med hur 

man jobbar med säkerhet och förhålla sig till olika standarder. Så att man jobbar med olika 

standards inom säkerhet och inom moln. Så om jag vore företagare så skulle jag samarbeta 

mer med etablerade leverantörer än att man tar någon som har dykt upp som en svamp i 

jorden bara för att de råkar äga ett datarum med någon slags infrastuktur. 

Är det något som du ser förekommer på marknaden? 

Ja det är svårt att säga, men det är möjlighet att de gör det. Men jag vill inte uttala mig om 

bristande säkerhet hos andra företag. Men jag kan säga att som kund skall man vara väldigt 

uppmärksam på detta. 
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Är det några fler aktiviteter som du ser som extra viktiga vid ett införande av 

molnbaserade IT-tjönster? 

Ja, det är också arbetsformen, att på vilket sätt. Jag menar att om man börjar med att köpa till 

exempel infrastruktur från molnet. Då skall ju det byggas ihop med den applikationsleverans 

som man har, så att det i sin tur skall leverera en tjänst till den verksamhet som man stödjer. 

Då kommer man till frågor som berör hur skall vi garantera ett SLA, hur skall vi garantera 

service-nivåeer, hur skall vi hantera incident kedjan, när någonting händer, vad har den här 

leverantören för kapacitet och hjälpa oss eller ens att komma tillbaka om det värsta inträffar. 

Så det är mycket som handlar om service-nivåer, det skall man tänka på också hur man sätter 

upp sin egen organisation i förhållande till det här då. Traditionellt sätt så är många IT-

organisationer väldigt stuprörsorienterade där man jobbar i olika teknikområden, det är så 

man organiserar sig. Men cloud spänner ju över många teknikområden och är en annan 

leveransmodell egentligen. Det gör att man måste börja fundera på hur man skall transformera 

sin egen organisation och sina egna människor. Ni förstår att det är frågor som kommer 

utanför teknikområdet att verkligen kommer in i ledningsstyrning av det som man skall 

leverera. 

Vad ser du som de främsta möjligheterna vid ett införande jämfört med de traditionella 

IT-tjänsterna? 

Vad som händer när man inför molnbaserade tjänster, det är oftast att det kortar ledtider 

väldigt mycket. På ett utvecklingsprojekt till exempel, vid en traditionell utveckling så får 

man beställa sin utvecklingsmiljö och genomföra komplicerade inköpsprocedurer och sen 

skall de här miljöerna rent fysiskt sättas upp. Det brukar i normala organisationer ta mellan 

sex till åtta veckor. Om man då istället tar detta vid en cloud-leverans så kan man få ner detta 

till timmar eller minuter. Därför att då kan man få det här helautomatiserat och då kan man 

förkorta detta från sex till åtta veckor till timmar grovt räknat. Då kan man ju se att varje 

utvecklingsprojekt kommer ju att gå mycket fortare. Vad man också säger i förhållande till 

utvecklingsprojekten, det som man får då man sätter upp en testmiljö, i och med att man sätter 

upp allting automatiserat så får man färre mänskliga fel. Då får man färre fel. Sedan är det ju 

naturligtvis det här med att man delar på resurser, vilket ger en långt mer mycket bättre 

ekonomi. För den som dels brukar dessa saker men även tillhandahåller dem.  
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Sedan finns den här möjligheten med självbetjäning, som man förutbestämt kan säga att jag 

Monica får bruka tjugo guldservrar upp till hundra timmar. Sedan finns det en portal som jag 

får gå in och beställa detta till min limit är nådd, på grund av att det är förutbestämt.  

När du säger att det blir kortare projekt, har du märkt att man då nyttjar detta och 

väljer att fokusera mer på andra aktiviteter? 

Det frigör ju resurser, jag menar om du flyttar till en cloudmiljö som är helautomatiserad med 

batch-hantering och en massa sådana saker så frigörs ju en massa operationella resurser också. 

Då kan man ju välja att se det i budget och säga ”vad skönt nu har vi sänkt 

budgetkostnaderna”. Sedan finns det ju de som omallokerar de här resurserna till att kanske 

utföra mer utveckling, att man då hinner utveckla ett större stöd till verksamheterna. Alltså 

genomför fler utvecklingsprojekt helt enkelt.  

Kan du på ett liknande sätt som vi nu talade se olika utmaningar? 

Ja, det kan jag. Den största utmaningen är att förstå vad i applikationsfloran kan man flytta till 

cloud. Jag menar att de flesta etablerade organisationer har ju ett stort arv och har en väldig 

komplex struktur på applikationer, information och infrastruktur.  Så det är inte givet att du 

kan dra nytta av en cloudleverans, innan du har åtgärdat mycket i ditt legacy. Det är den 

största utmaningen att nu bygga en slags livscykelhantering så att du blir av med ditt legacy, 

det här arvet och spagettin. Det är som vi brukar säga den största utmaningen är att leta i 

spagettin och hitta köttbullarna, som man skall flytta till cloud. Sedan när man bygger det här 

nya på en cloud-leverans, att inte bygga in sig i en ny spagettistruktur utan faktiskt hålla 

ordning och reda på det här. En utmaning till är naturligtvis kopplingarna mellan cloud och 

legacy och kopplingarna mellan de olika cloud-leveranserna också. Men där har vi en lösning 

som vi säljer, men det är en annan historia. Med kopplingar menar jag integrationer. Så 

integrationer är en storutmaning medan legacy är en gigantisk utmaning, men för varje gång 

som man kan frigöra resurser så kan man ju lägga dem på att lägga ännu mer på legacy. 

Hur fungerar det att integrera olika system och molnbaserade tjänster med varandra? 

Det som vi på IBM har gjort så har vi köpt en integrationsprodukt som kallas för ”castiron”. 

Men nu är jag inte så tekniskt insatt hur det fungerar. Men vi hade tillexempel ett företag som 

körde Salesforce i molnet, men de behövde integrera det tillbaka till sitt Backoffice, som de 

hade i sitt legacy. Då använde de Castiron som ett integrationsgränssnitt. Så det finns alltså 
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produkter och metoder för att göra det här. Så istället för att koda allting så kan man använda 

sådana verktyg. 

Blir integration viktigare när det gäller molnbaserade tjänster än vid traditionella? 

Ja alltså vid traditionella system så har man ofta en applikation, server som man försöker 

komma på hur de skall kommunicera med andra system och i värsta fall så har man ju 

batchar. Men när det kommer till cloud så är ju integrationen livsviktig. Då kommer vi 

tillbaka till det här med att välja sin cloud-leverantör. Så är det ju viktigt att väljer någon som 

förhåller sig väl till öppna standards och annat så att man inte blir inlåst i en teknologi som 

just den här cloud-providern har. Om jag väljer en molntjänst som tillhandahålls av en 

leverantör och jag ändå blir bunden och tvungen att gör allting enligt deras produkter och 

deras villkor då har man ju inte vunnit så mycket. Man skall leta efter dem som jobbar med 

öppen standards, öppna api:er och som har en öppenhet så att det går att integrera och så att 

det går att flytta på sig som man vill.  

Hur är det med support från molnleverantörerna? 

Det är väldigt olika, vi har det ju naturligtvis eftersom vi är en gammal etablerad spelare. Det 

finns ju vissa leverantörer som säger ”oj då låg vår tjänst nere, okej vi ger pengarna tillbaka 

varje gång som den ligger nere” men det här är ju småpengar som vi pratar om. Om man säger 

att den ligger nere 8 timmar och priset per timme är 10 öre, så blir ju det 8 kronor som man 

ersätter. På de 8 timmarna så kanske din business kan bli rejält skadad. Det innebär att det är 

viktigt att man väljer leverantörer som kan hålla SLA.  

Hur ser du möjligheter till att anpassa de molnbaserade tjänsterna? 

Molnbaserade tjänster är för mig övergången till väldigt hårt standardiserade tjänster. Där tror 

jag att där kommer den stora smärtan i branschen att vara, eftersom man får lära sig att det 

inte blir en massa anpassningar. Det du ser ör vd du får och att det i det stora hela fungerar 

bra. Jag ser detta i likhet med elbranschen, där är det ju ingen som bryr sig om hur man har 

producerat den utan jag köper el. Visst bryr jag mig om att den är producerat med gröna 

alternativ, men det är ju inte så att jag går ut och tittar på hur den har producerats när jag 

skriver på mitt avtal. Det här kommer att handla väldigt mycket om standardisering och det 

kommer att bli mycket smärtsamt för de som har jobbat länge. Jag menar att redan på 80-talet 

så arbetade jag i ett projekt på min förra arbetsplats, där vi skulle införa namnstandards på 

program och lite annat. Det var då flera personer som var vansinniga och sa att så kan man 



152 

 

inte göra det är den personliga knorren som gör det värt att leva på den här arbetsplatsen. 

Detta är ett synsätt som har genomsyrat hela It-branschen i alla tider, det här med den fria 

konsterna. Det kommer att vara svårigheter med att acceptera standardiserade tjänster. Sedan 

kommer ju de leverantörer överleva som kan tillhandahålla de mest efterfrågade, effektiva, 

mest attraktiva, ja det som folk vill ha, och det kommer såklart att variera övertiden. 

Tror du man behöver ha den höga standardiseringsgraden i åtanke vid en förstudie i ett 

införande? 

Ja det behöver man ha och man behöver ha och man behöver driva prövningsarbeten och man 

behöver också göra en förstudie. Jag gillar alltid en förstudie för du behöver alltid göra en 

kravanalys och du behöver också alltid se på något sätt hur man kan få igen pengarna ”vad 

skall vi tjäna på det här?”. 

Tycker du att det är viktigare nu än tidigare? 

Jag tycker att det är en svår fråga. Jag tycker att det alltid har varit viktigt men att vi som 

bransch ofta har slarvat med det där. Det är många som säger ”ja ja vi har inte tid, låt oss 

arbeta istället så löser sig det andra på vägen” , då har det blivit dåligt. Jag har svårt att säga 

om cloud ställer högre krav än tidigare, det är alltid väldigt viktigt. Vad man framför allt 

behöver göra, är att man behöver titta på vad som passar för cloud och vad som inte passa för 

cloud. 

Hur påverkar betalningsmodellen av molntjänster möjligheten att testa olika tjänster 

innan man vill föra in den. 

Hos många kunder sp finns det en vision av att de vill lägga sin last på IBM:s clouds på 

måndagar och sedan vill de ha det på Google på tisdagar för att det är billigare då. Men detta 

tror jag är en vision som tar tid att komma till. Jag tycker det är en fråga om teknik och att det 

är tveksamt om det lönar sig att flytta olika datamängder eller applikationsmängder på det 

sättet. Men jag tror under den här tiden kommer man nog att prova på olika sätt i alla fall. Det 

bästa man kan göra är nog att prova med tjänster som inte är affärskritiska, för att få en 

förståelse för vad det innebär.  

Många har en multitanke att man skall lägga en viss del här och en annan del där, och det tror 

jag säkert är bra för att sprida sina risker. Men man måste också tänka på hur den här 

integrationen skall se ut. Så att man i botten har tänkt på hur arkitekturen ser ut. Det kanske är 
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dit man vill komma när man pratar om förstudie så att man får en genomtänkt arkitektur i 

botten. 

Tror du att de interna IT-avdelningarna får nya utmaningar att ta tag i nu när 

verksamheterna får upp ögonen för molntjänster? 

Ja det tror jag, och det är många verksamheter som kommer direkt till oss som cloud-

leverantörer på grund av att de tröttnat på sina IT-avdelningar eftersom de tycker att de är 

dyra, dåliga och långsamma. Då vill de köpa direkt eftersom de har hört talas om det här med 

cloud. Därför måste IT-avdelningarna och CIO verkligen snäppa upp sig och vara på 

affärssidan och jobba med dem, så aat man inte tappar kontrollen igen över IT-budget och IT-

lösningarna. 

Om verksamheterna går in och köper olika molntjänster riskerar man inte att 

arkitekturen som du nämner att misslyckas? 

Jaje mensan. Men då måste IT förtjäna det här med, ja att få tillbaka förtroendet. Det är 

många affärsorganisationer som tycker att de betalar så himla mycket för sin IT och då ser de 

cloud där de bara behöver betala 80 öre i timmen, vilken skillnad.  Men här gäller det ju att 

visa att man jämför äpplen med äpplen, så att man inte börja att jämföra fel saker också. 

Går ni som leverantörer in som rådgivare när det gäller anskaffning av molntjänster? 

Det gör vi, nu pratar du med en IBM:are, jag är otroligt stolt över vår referensarkitektur till 

exempel som vi hjälper till med och delar med oss av. Vi har den kompetensen att hjälpa 

kunden som en rådgivare så att de får till den arkitekturen som de behöver och att de får till 

det beslutfattande de behöver för att hålla i det här. Så att det inte går sönder med en gång, så 

fort man har gjort första förändringen. Alltså bygga goverment omkring det här. 

Vad tror du behöver åtgärdas innan molnmarknaden kan ta ytterligare fart? 

Jag tror att man måste kunna visa på lyckade projekt och visa på siffror vad det här har givit 

organisationer. Det är ju just nu en sorts kunskapsinhämtningstid, då man jobbar med kunskap 

och inhämtning. 

Har ni som leverantörer fått ändra era leveransmodeller eller metoder av införande för 

system för att passa de molnbaserade tjänsterna? 
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Den stora förändringen är inte systemutvecklingen i sig, utan det har ju varit licensfrågan. Om 

företag och organisationer kommer att fortsätta att acceptera den modell som ligger ute just nu 

eller om man behöver förändra den. 

Vad tror du om verksamhetsövergripande affärssystem i molnet? 

Det är jag säker på att det kommer. Jag menar SAP kommer att komma ut med de första 

plattformstjänsterna, SAP plattform. Nu är det bara ett litet steg på vägen, men ändock ett steg 

på vägen. Jag är säker på att vi kommer att se helt nya lösningar på en massa saker, vi är bara 

i början. Men det här är en ny leveransmodell och när det tar fart så kommer det att bli helt 

annorlunda. Jag menar att ha en hel organisation som håller på att testar och installerar SAP, 

varför det, det är väl inget affärsvärde. 
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Fråga via e-post 2011-05-22 till samtliga intervjupersoner 

Hej 

Först vill vi tacka för att du ställde upp som intervjuperson till vår studie om "införande av 

molnbaserade IT-tjänster". 

Vi har nu arbetat igenom alla intervjuer som vi har gjort och har nu upptäckt att det dykt upp 

ytterligare en fundering kring ämnet. Vi skulle uppskatta om du utefter dina erfarenheter ville 

svara på nedanstående fråga. Om du känner att du inte har någon erfarenhet av det så är vi 

glada om du även vill meddela det för oss, så vi vet att du mottagit mailet. 

Det vi funderar kring är hur det går till i samband med själva överlämnandet av molntjänsten 

till kunden och vad ni gör för att säkerställa att kunden är nöjd? (Till exempel om det finns 

några aktiviteter som utförs i samband med en slutleverans, så som utbildning till användarna, 

test, uppföljning så att kundens krav är uppfyllda etc.) 

Vi skulle uppskatta du vill svara på mailet så fort som är möjligt för dig, då vi börjar att närma 

oss slutspurten med uppsatsen. 

Trevlig Helg! 

Med Vänlig Hälsning 

Jerry Larsson & Oskar Eriksson 

Systemvetenskapliga programmet 

Linköpings Universitet 

 

SVAR: Monica Claesson 

Hej.  

Cloudtjänsterna ska egentligen vara så enkla att konsumera att det inte ska behövas någon utbildning men vi har 

märkt att det trots allt behövs och har därför vid några tillfällen satt upp workshops tillsammans med kunderna. 

Där går vi igenom hur tjänsten fungerar och hur de ska handskas med den (t.ex. sätta upp behörigheter).  

Vi gör ingen annan speciell uppföljning i nuläget annat är att titta på hur mycket resurser kunderna förbrukar.  

 

Hälsningar / Regards 

Monica Claeson 
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SVAR: Jonas Hermansson 

HEJ! 

  

Bra fråga, Vi har med oss kunden i hela processen så detta blir delat ansvar och fortlöpande. Men ofta ingår att vi 

överlämnar förvaltnings dokumentation (som testfall, krav, informationsmodell, systemdokumentation) vi en 

given tidpunkt. 

  

/Jonas 

  

SVAR: Tony Mannila 

Hej Jerry, 

Jag kan svara utifrån hur det ser ut när Logica sätter upp en ny tjänst åt en kund, både tidigare, men även nu när 

vi har en egen molntjänst. 

Normalt sett driver vi ett gemensamt transitionsprojekt där både vi och kunden finns med i styrgruppen, och där 

planerar man alla aktiviteter som skall genomföras, inklusive utbildning, acceptanstester, beställningsrutiner, 

supportflöden osv. I projektet sätter man också upp de kriterier som skall gälla för att godkänna 

produktionssättningen, och i regel kan vi heller inte fakturera kunden innan alla kriterier är uppfyllda, dvs vi har 

en nöjd kund.  

Vi försöker få till motsvarande även i de fall vi skall hjälpa kunden att integrera och nyttja publika molntjänster, 

även om det finns lite nya utmaningar genom att vi inte själva står för leveransen, och att det i de flesta fall finns 

en tredje part inblandad. Ibland måste kunden själv teckna ett separat avtal med molnleverantören och ett annat 

med oss. 

Normalt sett tillhandahåller inte molnleverantören integrationshjälp, utbildning osv. som vi service providers 

gör, utan de tillhandahåller en ”try-and-buy”, och om kunden tycker att det fungerar registrerar/avtalar kunden 

sig för att nyttja tjänsten. Då startar faktureringen, och kunden tar själv på sig ansvaret för att utbilda sina 

användare och hantera eventuella supportfrågor, och den uppföljning man får är oftast lika för alla, och med små 

möjligheter för kunden att påverka vad som rapporteras tillbaka. 

  

Med vänlig hälsning / Kind regards 

  

Tony 

 


