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Sammanfattning 

Antalet företag som använder någon form av molnbaserade affärssystem växer ständigt och 

molnbaserade tjänster innebär ofta stora ekonomiska fördelar kontra ett traditionellt affärssystem, i och 

med att det dramatiskt minskar kostnader i form av stora investeringar såsom hårdvara och 

infrastruktur. Molnbaserade system är dock inte utan kontroverser med, i media, välrapporterade 

attacker som skett de senaste åren där stora företag som Apple, Target, Home Depot, Sony och det 

amerikanska skatteverkets (IRS) molnbaserade system varit måltavlor. Därför har vi i den här 

interpretativa fallstudien valt att undersöka vad som påverkat en organisations beslut av övergå till en 

molnbaserad infrastruktur, trots de risker som förknippas med detta. Fallstudien är utförd hos 

PostNord, som i skrivande stund är i fas att övergå till en molnbaserad infrastruktur och vi har 

undersökt vilka fördelar hos en molnbaserad infrastruktur som är de viktigaste för PostNord, varför 

just dessa fördelar är viktiga och vilka risker som tagits i beaktande kring en molnbaserad infrastruktur 

inför beslutet. Vi har undersökt vad som ligger till grund för beslutet, med en risk-belöningdiskussion, 

och med hjälp av institutionell organisationsteori dragit slutsatser kring de bakomliggande 

beslutsprocesserna som påverkat beslutet. Syftet med arbetet har därmed varit att med hjälp av en 

kvalitativ fallstudie och datainsamling (via halvstrukturerade, kvalitativa intervjuer), och genom att 

tematiskt analysera det empiriska materialet, fastställa vilka faktorer som varit betydande inför 

övergången till en molnbaserad infrastruktur. Efter genomförd studie har vi funnit att det som drivit 

beslutsprocesserna har varit att möjliggöra reduktioner av kostnader för IT, ökad flexibilitet i IT-

driften, att molnleverantörer kan erbjuda bättre säkerhet och att molntjänstemarknaden har hunnit 

mogna varpå det är lättare för organisationer att träffa gynnsamma avtal. Vi har även funnit att det 

framför allt varit två styrande isomorfer som bidragit till beslutet; den normativa och den styrande 

isomorfen: att exekutivt ansvariga fattar beslutet att en förändring mot molnstruktur är strategiskt 

nödvändig, samt att marknaden ställer krav som nödvändiggör förändringen.  

Nyckelord 

Molnet, molnbaserade affärssystem, risker i molnet, utmaningar i molnet, möjligheter i molnet, 

institutionell organisationsteori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The number of companies that use some form of cloud-based IT systems is constantly rising and cloud 

services often mean great economic benefits versus a traditional business in that it dramatically 

reduces costs in the form of large investments, such as hardware and infrastructure. Cloud based 

systems are not without controversy, however, with large-scale attacks in recent years in which large 

companies like Apple, Target, Home Depot, Sony and the IRS’ cloud-based systems have been 

targeted. Therefore we have chosen in this interpretive case study to investigate the impact of an 

organization's decision to move to a cloud-based infrastructure, despite the risks associated. The case 

study is conducted at PostNord AB, who at the time of writing are making the transition to a cloud-

based infrastructure. We have investigated what benefits of a cloud-based infrastructure that are most 

important for PostNord, why these benefits are important, and the risks taken into consideration 

regarding a cloud-based infrastructure before the decision. We have investigated the basis for the 

decision, with a risk-reward discussion, and using Institutional Theory of Organizations, we have 

drawn conclusions about the underlying decision-making processes that affected the decision.  

The purpose of this essay has been to assert and establish what the most important factors have been in 

the face of transitioning to the cloud, using qualitative means of investigation and collection of data 

(through the use of qualitative, semi-structured interviews) along with a thematic analysis. We have 

summarized our results as the cloud being an enabler in the reduction of IT-related costs, increasing 

the flexibility of IT-resources, that cloud service providers can offer a greater level of security and that 

the cloud service market has reached an elevated stage of maturity thus making it easier for 

organizations to reach favorable agreements. We have also found two isomorphisms to be more 

dominant in our case; the normative and the coercive isomorphism: executives making a decision that 

the move towards a cloud infrastructure is of strategic importance, and that the move towards a cloud 

infrastructure is necessitated by market forces. 

Keywords  

Cloud, cloud ERP, risks in the cloud, challenges in the cloud, opportunities in the cloud, institutional 

theory of organizations 
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1. Inledning 

I detta kapitel så beskriver vi och motiverar vårt ämnesval, molnbaserade tjänster, och vilka 

avgränsningar som har gjorts för att reducera arbetets omfång. Vidare så beskrivs även vår 

problemformulering, forskningsfråga och tilltänka syfte med arbetet för att på så sätt försvara 

och förklara uppsatsens relevans som forskningsbidrag. 

1.1 Bakgrund 

Molnbaserade tjänster är de tjänster som ett företag kan använda sig av som är online-

baserade. Dessa är vidare definierade som SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a 

Service) eller Iaas (Infrastructure as a Service). Det som skiljer dessa arketyper åt är den nivå 

av kontroll som användaren har: SaaS är en enstaka mjukvara som är tillgänglig via 

webbläsaren och är den form av ”molntjänster” som de flesta användare är vana att använda, 

till exempel Google Apps, Salesforce eller Citrix GoToMeeting. PaaS är ett ramverk där ett 

företag kan hyra en plattform som är tillgängligt via internet där de kan installera mjukvara 

som är tillgänglig för användarna från en central server. IaaS är en molnbaserad tjänst där ett 

företag hyr ren infrastruktur (hårdvara, lagrings- och processorkraft) där de själva kan 

installera plattformar och mjukvaror med mer (Caruso, 2011). 

Dessa tjänster och molnbaserade affärssystem växer ständigt och under 2014 förväntades små 

och medelstora företag spendera cirka $100 miljarder på molnbaserade tjänster (Marston, et 

al., 2011). Molnbaserade tjänster medför för dessa små och medelstora företag stora 

ekonomiska fördelar kontra ett traditionellt affärssystem, i och med att det dramatiskt minskar 

kostnaderna för uppstart av affärssystemen och då det inte kräver stora investeringar i form av 

hårdvara och infrastruktur. Detta innebär att organisationer, istället för att hålla egen 

serverkapacitet, kan bruka virtualiserade servrar, maskiner och nätverk – tillhandahållna av en 

molnleverantör. Dessutom är tjänsterna skalbara, vilket innebär att företagen kan växa utan att 

behöva nyinvestera i hårdvara och ny infrastruktur. (Marston, et al., 2011). 

Molnbaserade tjänster och molnbaserade affärssystem är dock inte utan kontroverser; 

Flertalet cyberattacker har skett de senaste åren där allt från Apple iCloud har varit måltavlan, 

till varuhuset Target, Home Depot, Sony och det amerikanska skatteverket (IRS), och i 

samtliga fall har intrången skett, i olika utsträckning, genom molnet (Rando, 2015). Enligt en 

årlig rapport från Risk Based Security (RBS, 2015) registrerades under 2015 totalt 3930 

dataintrång, vilket resulterat i att 736 miljoner skyddade uppgifter (användarnamn/lösenord, 

personuppgifter m.m.) läckts - vilket visar på en ökning jämfört med 2644 intrång som skedde 

under 2012, med 267 miljoner läckta uppgifter (RBS, 2012). 78% av de dataintrång som 

inträffade under 2015 berodde på avsiktliga attacker där organisationer inom den privata 

sektorn oftast varit målet (RBS, 2015). Som beskrivet ovan är det inte ovanligt att 

molnbaserade tjänster möjliggör riktade attacker med syfte att komma över lagrad data. Denna 

risk till trots så fortsätter molntjänster att vara i framkant som systemtrend. Vad denna 

forskningsansats avser utreda är hur en organisation resonerar kring sitt användande av 

molntjänster, och vilka beslutsfaktorer som varit talande för övergången till molnet. 

Den institutionella organisationsteorin hävdar att “best practice” inom organisationer i 

liknande branscher är något som blivit homogent (Eriksson-Zetterquist 2009). Omsatt till 

relevans för ämnesområdet, så betyder detta att beslut att förändringar inom organisationer 

svarar på andra förändringar i dess omvärld - och att organisationer på så sätt jämför sig med 

varandra (Eriksson-Zetterquist 2009). På så sätt kan det alltså förklaras att andra 

organisationers tekniska anammande därmed kan vara en potent drivande kraft för att få 

organisationer att ta dessa beslut. 
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1.2 Problemformulering 

Som finns beskrivet i vår bakgrund så finns det kartlagda risker och fördelar med 

molnbaserade tjänster. Dessa beskrivs i ett flertal artiklar kliniskt och akademiskt och utan att 

ge tydliga exempel på hur organisationer som faktiskt brukar tjänsterna, eller avstår att göra 

detta, resonerat kring respektive beslut att bruka – eller inte bruka - molnet. Avram (2013) 

beskriver de huvudsakliga fördelarna ur ett affärsmässigt och tekniskt perspektiv, men 

utelämnar egentliga kopplingar till organisationer eller fallstudier och därmed unika 

avvägningar som gjorts. Andra författare, som Chou (2013), använder ett liknande perspektiv 

och lyfter fram de generella risker som en molnimplementering medför. Dessa exempel bidrar 

därmed med goda förteckningar över vilka de generella fördelarna eller utmaningarna är. 

Det beskrivande kunskapsutbudet till trots så avstår organisationer anammandet av 

molnbaserade tjänsten på grund av otillräcklig kunskap om fenomenet (SCB 2014) eller oro 

över juridiska aspekter kring datalagring. Litteraturen behandlar molnet som en teknisk 

implementation (se förra paragrafen) som kretsar kring effektiviserandet av ”computing 

power”/datorkraft eller molnet som affärsmodell (däribland Marinescu (2013)). Som beskrivet 

i föregående kapitel så finns det goda exempel på risker gällande datasäkerhet och stabilitet i 

molnet vilket behandlas av Chou (2013) och Avram (2013). Att det finns en kontrovers i 

molnbruket och ett befintligt ”risk/reward”-samband är därför obestridligt. Dock så 

problematiserar dessa författare inte kring vad som driver organisationer, framför allt stora 

sådana, till att slutligen anamma molnet. Med tanke på att kostnader för att driva eller förvalta 

IS/IT-strukturer i organisationer är förknippade med stora kostnader (Nordström & Welander 

2007) och en av molnets fördelar är reducerade kostnader för IT-drift, så ser vi en klyfta 

mellan befintlig litteratur i ämnet och varför företag faktiskt väljer att anamma molnbaserade 

lösningar (främst infrastrukturer). Problemet vi har identifierat berör därmed såväl praktiker 

som existerande forskning.  

I och med att PostNord valt att i skrivande stund övergå till en molnbaserad 

affärssystemlösning (IaaS) (Tata Consultancy Service, 2016) är ämnet högaktuellt för det 

företaget, och vad vi intresserat oss för att undersöka vilka organisatoriska faktorer som 

påverkat beslutet av att övergå till en molnbaserad infrastruktur, trots de risker som förknippas 

med detta. Vilka fördelar är de viktigaste för PostNord och varför är just dessa fördelar 

viktiga? Med detta i ryggen avser vi dra slutsatser kring det organisatoriska beslutet att övergå 

till ett molnbaserat affärssystem och de faktorer som varit styrande i och med detta. Vår 

huvudsakliga problemformulering lyder därmed att det idag inte är tydligt varför ett företag, i 

synnerhet ett stort sådant, väljer att anamma en molnbaserad infrastruktur. 

1.3 Syfte 

Molnet har tidigare studerats (som påvisat i tidigare avsnitt) och det vi avser tillföra med vår 

studie är ytterligare kunskap ur ett organisatoriskt IT-perspektiv genom att med hjälp av teori 

avgränsa varför organisationer väljer att övergå till molnbaserade infrastrukturer. Detta känner 

vi är något som kan avhjälpas genom att det här arbetet skrivs på ett som berättar om molnets 

tillämpbarhet inom organisationer. 

Syftet är att ge en rik beskrivning över vilka faktorer som har störst påverkan vid 

molnövergångar. Detta kan komma att innefattande tillhörande egenskaper i molnbaserade 

tjänsters fördelar kontra traditionella systemlösningar men också förändringsfaktorer som 

behandlas inom organisationsvetenskapen. Med detta avser vi fastslå vad som varit betydande 

inför beslutet att övergå till molnet och därmed till viss del bidra med utfyllnad av luckan som 

beskrivits i tidigare avsnitt samt sporra fortsatt forskning inom området. 
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Genom samarbetet med PostNord och de förutsättningar som beskrivs i detta kapitel avser vi 

skapa ett forskningsbidrag som behandlar molnbaserade tjänster ur ett både praktiskt och 

teoretiskt perspektiv - vägt mot existerande teori inom området.  

Det huvudsakliga bidraget är en förteckning de ledande faktorer som påverkat organisationens 

beslut att implementera molntjänster som verksamhetens systemlösning. Med grund i 

praktiken avser vi därmed lämna ifrån oss en uppsats som utreder vad som motiverat att en 

organisation valt att implementera en molnbaserad infrastruktur. 

Genom resultatet av studien har vi för avsikt att bidra med kunskap och erfarenheter till 

verksamheter som avser implementera molnbaserade system eller som utför förstudier inför ett 

implementationsprojekt inom ämnesområdet. Teorin och litteraturen som tas upp i senare 

kapitel behandlar generella tendenser och element i organisationer samt generell information 

om molnbaserade tjänster, dess variationer, säkerhetsrisker och utmaningar. Detta medför att 

tillämpning av konceptskapande/tematisering vid analysen kommer att mynna ut i ett 

generaliserbart resultat (Walsham, 1995). Därmed anser vi det rimligt att beakta resultatet som 

överförbart och intressant för fler organisationer än enbart den som samarbetat direkt i 

uppsatsarbetet. Vi önskar med denna forskningsansats därmed bidra med ett inifrånperspektiv 

som komplement till en, i viss utsträckning, annars övergripande kunskapsbas. 

1.3.1 Frågeställningar 

Vilka faktorer påverkar beslutprocesser i organisationer som motiverar dem att använda 

molnbaserade system trots de kända säkerhetsrisker som finns? 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts gällande uppsatsen som innefattar först och främst att vi exkluderar 

molnet som systeminvestering, i den grad att ekonomisk nytta kan omnämnas som en fördel - 

men att detaljer kommer att utelämnas. Vi kommer därmed inte att fokusera ingående på 

exakta kostnadsskillnader mellan traditionella affärssystem och molnbaserade lösningar vid 

vår datainsamling eller tillämpa ekonomiska modeller/teorier i tillhörande analys. 

Avgränsningen har sin grund i att ett fokus på ekonomi skulle kunna vara ett fokalområde för 

uppsatsen, eller en avgränsning, på grund av dess bredd. En kombination av ödmjukhet inför 

ekonomi som akademiskt ämne och vad det här arbetet egentligen avser utreda, så väljer vi 

därmed att avgränsa oss från att gå in djupare på de ekonomiska modeller och 

företagsekonomiska strategier som kan prägla förändringsarbete av den här arten.  

Vidare så har vi valt att endast behandla riskbilder som rör de särdrag som karakteriserar 

molnbaserade tjänster, inte affärssystemsimplementationer i sin generella mening. Det vill 

säga att de problem som kan påträffas vid implementationer av samtliga system (inverkan på 

processer, användarmottagande m.fl.) inte kommer att ges utrymme i uppsatsen.  

Uppsatsen kommer heller inte att gå in djupare på de konsekvenser (juridiska, ekonomiska 

m.fl.) som exempelvis dataintrång får för en organisation, utan snarare konstatera att dessa 

risker finns och istället behandla avvägningen som lett organisationen till att ändå anamma 

molnet. Detta beror, likt avgränsningen avseende ekonomi ovan, på att juridiska frågor rörande 

problem som dessa inte är av relevans för uppsatsens syfte eller problemformulering. Vidare så 

anser vi oss inte skäligt utbildade för att behandla juridiska företeelser, då dessa kan komma att 

röra sig om exempelvis internationell lagstiftning och komplikationer rörande kontrakt mellan 

verksamheter förlagda i olika länder. Då vi inte på förhand kan bestämma att det djup som kan 

nås vid studier av juridiska fenomen i samband med molnbaserade tjänster, så vill vi inte heller 

förbinda oss till att analysera dessa – då risken att vår begränsade akademiska expertis inom 

juridik kan leda till oegentligheter i våra slutsatser. 
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1.5 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är delvis organisationen hos vilken uppsatsen skrivs, då vår ansats 

har sin grund i teori och litteratur som behandlar såväl molnbaserade tjänster som 

organisationsvetenskap. Då vår huvudsakliga källa för empirisk data kommer från vår 

samarbetspartner blir därmed det presenterade resultatet relevant och av nytta för denna 

organisation i synnerhet. Vidare så riktar sig materialet i vår uppsats sig närmast till 

verksamma samt beslutsfattare inom IT i organisationen, detta då terminologi som kommer att 

brukas förutsätter viss kunnighet inom ämnet. Med detta sagt bedömer vi det även rimligt att 

förutsätta att uppsatsen även kommer att kunna vara av intresse för andra organisationer som 

står inför liknande beslut, detta då frågor som hanteras i kommande avsnitt i viss utsträckning 

är av generell natur – varpå informationen som framställs därmed kan vara av generellt 

intresse. 

 

Vidare så utesluter vi inte att denna ansats kan vara av intresse för forskning inom informatik- 

eller organisationsvetenskap. Ansatsen behandlar informationstekniken som artefakt och 

förändringsfaktorer inom organisationer i anslutning till detta, varpå båda dessa fält kan 

komma att anse resultatet vara av intresse för vidare studier. 
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2. Metod/Forskningsansats 

I följande avsnitt så behandlar vi vår metod och de val vi har gjort främst rörande vår forskningsansats, 

strategi, datainsamling och analys. Vidare så kommer vi även att diskutera dessa val, gällande dessas 

styrkor/svagheter och lämplighet för studien. 

2.1. Forskningsansats 

För att bäst leva upp till vårt avsedda syfte, behandla det avgränsade problemet och besvara vår 

frågeställning så har vi valt att använda en kvalitativ forskningsansats med ett, i huvudsak, tolkande 

perspektiv. Vår utgångspunkt för arbetet är att med en förhållandevis öppen frågeställning avgränsa 

faktorer som leder till att en organisation valt att övergå till en molnbaserad infrastruktur. Trots att vi 

har en god teoretisk grund för arbetet, så eftersöker vi inte att pröva en specifik teori/hypotes – utan 

istället genom tolkande av insamlad data utforma ett svar på vår frågeställning. 

Den teoretiska beskrivningen av kvalitativ forskning lyder att man som forskare eftersträvar att 

generera teori, via tolkning av data och slutsatser dragna därefter – d.v.s. induktion (Bryman 2011).  

Detta betonar ett förhållningssätt till användandet av teori som vi till fullo inte kommer att anamma 

detta till viss del på grund av självinsikt om vilken akademisk nivå arbetet skrivs. Vi har naturligtvis 

för avsikt att bidra med ny teori men i form av fragment som kompletterar eller vidareutvecklar 

existerande teoretiska alster. Vidare så kommer vi även att kombinera tolkande och naturalistiska 

förhållningssätt, vilket kommer att beskrivas i kommande avsnitt, men i huvudsak anser vi att vår 

disposition är av den tolkande arten. Bryman (2011) förklarar här att distinktionerna mellan kvalitativ 

forskning inte är fullkomligt avgörande för vilken strategi som valts, utan att varvningar mellan de 

båda kan förekomma. 

En nackdel med den kvalitativa ansatsen är att det slutsatser som dras om det studerade fenomenet inte 

kan garanteras vara replikerbara eller generaliserbara (Bryman 2011). Detta är dock något vi har valt 

att behandla med viss skepsis till vad som bör värdesättas i dessa sammanhang, samt vilka kriterier 

som är tillämpbara på kvalitativa studier. Då vi inte efterlyser ett kvantifierbart resultat eller att bevisa 

en teori, så faller generaliserbarheten av resultatet och huruvida arbetet är replikerbart eller inte, 

utanför vår tilltänkta omfattning. Då en kvalitativ ansats har valts för det här projektet så blir 

replikerbarheten inte aktuell på grund av att det fenomen vi studerar endast har den uppsättning av 

förutsättningar, som gör fallet unikt, just nu. Det vi fokuserar på är istället att ge en tillförlitlig tolkning 

av en verklig bild genom att använda relevant teori och en öppen disposition till fenomenets 

komplexitet, för att på så sätt kunna skapa en tillförlitlig och bred beskrivning. Angående 

generaliserbarheten av studiens resultat, så är detta något som präglar kvalitativa studier generellt 

(Bryman 2011). Men istället för att skapa, eller eftersträva, generaliserbarhet efter kvantitativa 

principer så väljer vi istället här att se vårt resultat som något som istället kan påvisa tendenser. 

Ytterligare studier av liknande fenomen kan sedan påvisa liknande eller andra tendenser, varpå 

generaliserbarhet till sist kan uppnås (Walsham 1995). 

Med detta sagt så ligger vårt fokus istället på att resultatet inte tappar trovärdighet genom att för stor 

tyngd läggs på att eftersträva kvantitativa principer, utan att istället undvika kvalitativa fällor – såsom 

att personliga värderingar riskerar att färga arbetet. 

För att undvika att våra förkunskaper eller värderingar inte påverkar det tolkande perspektivet så har 

vissa åtgärder vidtagits. Vår frågeställning är av en öppen grad, som inte stramt begränsar vilken data 

som är av vikt för arbetet – utan att tolkningar med grund i de insamlade data ligger som grund för 

svaret. Vidare så sätter teorin som valts, för att undersöka varför organisationer väljer att förändras, 

inte heller någon nämnvärd prägel i dessa sammanhang, då den är av det bredare slaget och rymmer 
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därmed en stor variation av svar. Med detta anser vi att det tolkande, kvalitativa synsättet kan 

upprätthållas samt denna uppsats reliabilitet och att vi har gjort rimliga insatser för att utföra ett så när 

värderingsfritt arbete, vilket är en nyckelförutsättning för den kvalitativa ansatsen (Bryman 2011).  

2.2. Strategi 

Vi har för den här studien valt att använda en abduktiv strategi, det vill säga en kombination deduktion 

och induktion. Denna kombination har sin grund i att en renodlad kvalitativ ansats, som beskriven av 

Bryman (2011), är induktiv  - d.v.s. avser generera teori. En grundstrategi för att utföra en kvaltitativ 

studie av det slaget blir därmed att utforma generella frågeställningar, välja relevanta 

undersökningspersoner, samla in data och tolka denna samt konsultera teori för att skapa ett resultat 

(Bryman 2011). Vårt angreppssätt har från början skilt sig från denna strategi, detta då vi inte 

förutsättningslöst valt att ut fenomenet molnbaserade tjänster utan istället läst åtskilliga vetenskapliga 

artiklar om ämnet för att sedan utforma våra frågeställningar och problemformuleringar. Den induktiva 

strategin fordrar här snarare att material som beskriver ett visst fenomen saknas, varpå en tolkande 

studie bör utföras för att inbringa ny teori (Bryman 2011). Vår på egen hand uppbyggda förförståelse 

har kommit att prägla valet av fenomen och vad vi funnit anmärkningsvärt i anslutning till detta. 

Artiklar och böcker om fenomenet har lyft fram många fördelar men också risker med dessa tjänster, 

varpå vi valt att fokusera på den meningsskiljaktighet som existerar sakkunniga emellan. Därmed har 

den rent induktiva strategin inte varit aktuell för oss, då vi snarare sökt komplettera existerande 

vetenskap istället för att generera ren teori. 

Med det sagt är inte heller den deduktiva strategin heller helt aktuell, detta till viss del på grund av att 

den kvalitativa ansatsen och ett tolkande synsätt inte passar in på det föreslagna arbetssättet för en 

sådan strategi. Deduktion i dessa sammanhang förutsätter enligt Bryman (2011) att hypoteser formas 

utifrån existerande teori, för att sedan prövas mot insamlad data för att slutligen antingen förkastas 

eller bekräftas. Medan vi har haft en teoretisk utgångspunkt till förståelsen av förändringsfaktorer, så 

är denna teori och vår förförståelse därigenom (för både molntjänster i sig såväl som den utvalda 

organisationsteorin) inte något som utgör en grund för hypotesprövning. Detta då vi funnit att 

fenomenet i sig präglas av både risk och vinst, medan teorin i sin tur brett beskriver olika företeelser 

som i samverkan påverkar organisationer till att förändras. Därmed har vi valt en kombination av de 

båda strategierna för att bäst behandla vår ansats.  

Deduktionen tillämpar vi genom att utgå ifrån det urval av förändringsfaktorer som beskrivs inom den 

institutionella organisationsteorin, samt hur dessa definieras för att senare utgöra vilka av dessa som 

varit mest drivande för beslutet att övergå till en molnbaserad infrastruktur. I och med detta är vi alltså 

inte helt öppna med vår teoretiska grund (då dessa definitioner kanske inte passar fullkomligt på det 

som framkommer i empirin, varpå omformuleringar/tillägg av kriterier av dessa kan fordras), men inte 

heller så pass avgränsade att vår ansats i själva verket bättre prövas med en hypotes. Induktionen i sin 

tur kommer av att vi, trots studier av artiklar (och olika infallsvinklar) och teori, avgränsat ett problem 

som kräver förståelse för fenomenet. Denna anser vi endast kan uppnås genom en kvalitativ fallstudie 

(som beskrivs i nästa avsnitt) och syftar till att påvisa tendenser som inte tydligt beskrivits i 

existerande litteratur (se avsnitt 1.2). Därigenom brukar vi både existerande teori, såväl som generar 

fragment som i vår uppfattning saknas – varpå anser att vår valda strategi är abduktion. 

2.3. Fallstudie 

För att på bästa sätt kunna besvara vår forskningsfråga har vi valt att utföra en kvalitativ fallstudie. 

Bryman (2011) definierar en fallstudie som ”ett detaljerat och ingående studium av ett enda fall” och 

att fallstudien ”rör den komplexitet och specifika natur som de specifika fallet uppvisar”. Anledningen 

att vi har valt att utföra en fallstudie är eftersom vi ska utföra just en mer detaljerad studie av ett 

specifikt fenomen hos ett specifikt företag. I vår fallstudie har vi därtill valt att stå på en interpretativ 

kunskapsteoretisk grund, vilket innebär att vi vill bygga en förståelse för människors beteende istället 

för att endast ge en förklaring (Bryman, 2011). Anledningen att vi valt att ha den här ståndpunkten är 
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eftersom människorna och deras institutioner i grunden skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt 

(Bryman, 2011). Walsham (1995) menar att vikten av de sociala faktorerna kopplat till IT/IS har börjat 

ses som allt viktigare och att många forskare därför har börjat se åt interpretativa studier för att utreda 

dessa faktorer. Myers (1997) å sin sida menar att motiveringen att använda kvalitativa metoder är att 

människan har förmåga att tala, att kvalitativa metoder är designade för att förstå människan i den 

sociala och kulturella miljön i vilken hon befinner sig samt att förståelsen för ett fenomen urvattnas 

när data kvantifieras. Det som kan anses vara interpretativismens svaghet är att det blir en dubbel eller 

trippel tolkning. Forskaren tolkar någon annans tolkning och måste i sin tur sedan tolka dessa i 

begrepp och teorier som finns i ämnesområdet (Bryman, 2011, p. 35). Trots dessa svårigheter anser vi 

att det endast i sig tillför ett litet värde att söka ge en förklaring hur människor beter sig i jämförelse 

med att söka ge en förklaring varför människor beter sig på ett visst sätt eller, i vårt fall, ser eller inte 

ser vissa risker med ett fenomen. 

När det talas om fallstudier så kritiseras designen ofta för att, bland annat, ha en väldigt dålig extern 

validitet, och att fallstudier inte tillför någon egentlig generaliserbar kunskap utöver kunskapen om 

just det specifika fallet som studeras. Flyvbjerg (2006) argumenterar istället för att den kontextuella 

kunskapen, alltså kunskapen om det specifika fallet och slutsatserna som kan dras från den kunskapen, 

är den enda som existerar när en studerar mellanmänskliga relationer och affärer och att det är 

omöjligt att bilda kontextuellt oberoende kunskap. Bourdieu (1977) talar om virtuoso – alltså 

människor med expertis inom ett specifikt ämne – och menar att endast en virtuoso med perfekt 

kunskap inom sitt ämnesområde kan använda alla tillgängliga resurser. Flyvbjerg menar att den typen 

av kunskap som dessa experter bildat sig endast kan skapas kontextuellt med hjälp av tusentals fall 

inom ett område, och att det är omöjligt att bli en expert utan stor erfarenhet inom sitt expertisområde 

och att människor som endast tar till sig kontextuellt oberoende kunskap aldrig kan nå expertis utan 

alltid kommer förbli noviser. Vidare poängterar Flyvbjerg (2006) att det inom vetenskap specifikt är 

av stor vikt att studera fall i den detaljrikedom och verklighetsnärhet som en fallstudie innebär – dels 

för att det krävs för att bilda en nyanserad bild av verkligheten, dels för att det är viktigt för forskarens 

egna läroprocess. Flyvbjerg (2006) menar vidare att det inom samhällsvetenskapen ännu inte existerar 

någon kontextuellt oberoende teori och att det därför endast finns kontextuellt skapade erfarenheter 

och kunskap, och att fallstudien är ett utomordentligt bra verktyg för att skapa den typen av kunskap. 

Även Bryman (2011) menar att målet med en fallstudie är genomföra en ingående studie av ett enda 

fall och att bilda sig kontextuell kunskap om just det aktuella fallet samt att därifrån göra en teoretisk 

analys. Vidare menar Bryman (2011), apropå den externa validiteten i en fallstudie, att det inte är 

avgörande för en fallstudie om resultaten är generaliserbara utan hur bra de teoretiska påståendena är 

som forskaren kan göra utifrån studiens resultat. 

Walsham (1995) talar specifikt om den interpretativa fallstudien och påpekar att det är möjligt att 

generalisera fallstudier. Walsham talar bland annat om ”Development of concepts”, alltså 

konceptskapande, att det går att skapa och/eller vidareutveckla vetenskapliga koncept från resultaten i 

en fallstudie. Rennstam och Wästerfors (2011) talar om detta konceptskapande som en process, där en 

kan skapa nya begrepp eller nya sätt att använda befintliga begrepp. För att kunna skapa dessa nya 

begrepp eller nya sätt att använda befintliga begrepp måste begreppet först tydligt definieras. Om 

begreppet lånas från något annat ämnesområde eller på något sätt utökas, så behöver en beskriva vad 

som är skillnaden mellan orginaluttrycket och hur en använder begreppet i sin text. Därefter behöver 

begreppet kombineras, alltså sättas i kombination med andra befintliga begrepp för att fyllas med 

mening eller för att skapa innebörd i ens eget begrepp, samt relateras till andra, närliggande befintliga 

begrepp inom ämnesområdet. Vad skiljer begreppen åt och vad är likheterna mellan begreppen, och 

vilka styrkor och svagheter gentemot andra begrepp har det nya begreppet? Sist behöver begreppet i 

sin helhet nyanseras. Det innebär att forskaren självkritiskt behöver granska vad det finns för 

begränsningar i användandet av det nya begreppet, och om en lånat begreppet från ett annat 

ämnesområde t.ex. – kan detta ställa till förvirring eller andra problem? 
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2.4. Datainsamling - Intervju 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun som design, eftersom vi anser att det 

är en bra design för att få fram de kvalitativa data som behövs då vi vill undersöka organisationers syn 

på risker och fördelar med molnbaserade system. Vi kommer utföra semistrukturerade intervjuer till 

dess vi uppnår en önskvärd mättnad. Semistrukturerade intervjuer är ett mellanting av ostrukturerade 

intervjuer och strukturerade, på så sätt att de utgår utifrån ett valt ämne och att man som intervjuare 

inte har en helt undersökande disposition. Utan istället kommer vi att som stöd under intervjuerna att 

ha en intervjuguide. Fördelarna med en semistrukturerad intervju är att vi har en möjlighet att 

förtydliga frågorna vi ställer under pågående intervju. Dessutom tillåts respondenten utveckla sina svar 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Genom att använda både öppna och slutna frågor tillåts utsvävande av 

respondenten inom vissa områden, men med hjälp av de förberedda frågorna tappas inte fokus på 

ämnet. 

Myers och Newman (2007) beskriver flera problem med den kvalitativa intervjun, som att 

intervjusituationen som sådan är en artificiell situation där forskaren intervjuar någon helt främmande 

och ber personen att under en viss tidspress förmå komma på svar på ett antal frågor. Eftersom 

forskaren och intervjuobjektet inte känner varandra så saknas tillit och intervjuobjektet kan välja att 

undanhålla information som hen anser är ”för känslig”. De nämner även konstruerande av kunskap, 

alltså att intervjuobjektet skapar kunskap under själva intervjun, när de reflekterar över saker som de 

tidigare inte skänkt en tanke, och att därför intervjun i sig är ett skapande. Vi kommer ha detta i åtanke 

under våra intervjuer och under analysen och ägna särskild åtanke kring hur vi upplever 

intervjusituationen och respondenten – om vi upplever att situationen känns konstlad och att 

respondenten ter sig obekväm så kommer hänsyn tas till att detta kan ha färgat personens svar på 

frågorna. Vi kommer även ägna särskild hänsyn åt frågekonstruktionen för att undvika att ställa frågor 

som respondenterna kan uppleva som känsliga, för att undvika att få svar som ej är uppriktiga, 

eftersom detta kan ge oss ett missvisande resultat (t.ex. om respondenterna inte ger uppriktiga svar 

gällande sin syn på säkerhet hos egna molnbaserade tjänster). 

Frågorna har i sin tur utvecklats efter det att vi har fått en i huvudsak god och godkänd idé om arbetets 

avgränsningar och fokalområde. Intervjuguiden som vi använt är utformad till att dels behandla de 

områden som varit av intresse för uppsatsen, utan att specifikt beställa svar som skulle kunna anses 

vara konstruerade av oss som forskare i förhand. Frågorna är av det undersökande slaget för att vi på 

så sätt ska få en god bild av vad personen i fråga förhåller sig till fenomenet. Med detta avser vi få 

goda förutsättningar för att påvisa såväl likheter som skillnader i resonemang. Vidare så har vi även 

förberett somliga följdfrågor utifall att ej tillräcklig data tillkommer, eller om olika typiska begrepp tas 

upp, varpå personliga förtydliganden kan komma att träda fram och lägga grund för ett större djup i 

empirin och analysen. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band, efter godkännande från varje respondent. Under 

intervjuerna kommer en av oss som utför studien agera intervjuare och den andre notarie, som kommer 

ta notiser om saker och ting under intervjun som denne finner anmärkningsvärda – om en respondent 

plötsligt beter sig annorlunda när hen svarar på en viss fråga, till exempel, och i de eventuella fall då 

respondenten inte godkänner inspelning så kommer notarien istället fokusera på att föra anteckningar 

över respondentens svar, och noteringarna kommer då ske med hjälp av antecknande av nyckelord. 

På grund av den korta tidsrymden vi har att utföra våra intervjuer så kommer vi använda oss av ett 

bekvämlighetsurval och boka intervjuer med de relevanta personer som finns tillgängliga. Bryman 

(2011) lyfter fram ett problem med den här typen av urval, i att det är ”omöjligt att generalisera 

resultaten, eftersom vi inte vet vilken population detta stickprov är representativt för”. Vi anser denna 

risk vara acceptabel i sammanhanget. Eftersom vi vill studera vilka risker som upplevs av 

organisationen och personer i organisationen vad gäller molnbaserade system, så blir varje persons 

svar ett unikt studium på sätt och vis – att generalisera i populationen är inte målet, även om vi i vår 

analys kommer belysa de likheter vi finner mellan respondenterna. För att vi ska kunna sammanställa 

våra data på ett så trovärdigt och bra sätt som möjligt så kommer vi att transkribera varje intervju 

innan vår analys. 
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2.5. Analys 

Vi har utfört en tematisk analys på den insamlade datan för att identifiera teman. Den tematiska 

analysen är basen för stora delar av samhällsvetenskaplig forskning för att utan tematiska kategorier 

har en som forskare inget att beskriva, jämföra och förklara. Därför är det viktigt att explicit redogöra 

för de tekniker en använder för att identifiera teman (Ryan & Bernard, 2003).  

Vi har dels valt att använda oss av en repetitionsteknik, som går ut på att granska texten efter 

återkommande ämnen. Efter att vi har transkriberat och gjort urval av den framkomna data så har vi 

iterativt läst igenom urvalet i syfte att leta efter upprepningar som är av intresse för vårt syfte. Ju oftare 

ett ämne återkommit i texten, desto troligare är det att det är ett tema (Ryan & Bernard, 2003).  

 

Därefter har vi analyserat likheter och skillnader i data mellan olika intervjuer, man ser om vissa 

uttryck liknas eller särskiljs mellan en eller flera informanter. Den sista observationstekniken vi har 

använt är lingvistiska kopplingar. Med denna metod granskas texten efter ord som, exempelvis, “är 

en”, “eftersom”, “för att” - uttryck som dessa tyder ofta på orsakssamband som kan vara av intresse för 

att klargöra de kausala samband som respondenterna ser avseende till exempel risker med 

molnbaserade system. 

 

Analysen har slutligen genomförts genom att vi läst igenom vårt empiriska urval och tillämpat de 

metoder som beskrivits ovan, vissa mer och andra mindre. Den första och enklaste variationen har 

varit att leta olika upprepningar av synsätt/åsikter hos respondenterna, vilka sedan har samlats med 

under ett tema – med en titel samt förklaring till vad temat utgrundar sig i, detta för att skapa 

spårbarhet mellan empirin och analysen. Sedan har vi även behandlat likheter och skillnader, varpå 

likheter har fungerat ungefär likadant som repetitioner – men har behandlat likheter svepande 

resonemang eller resonemang, snarare än direkta upprepningar. Att leta olikheter har varit svårare, 

men minst ett tema identifierades/hade sin grund i detta. Efter detta gick vi igenom de teman vi hittat 

och genomförde en första gallring. Den innebar att vi noggrant läste vad vi kommit fram till och tog 

bort eller sammanfogade vissa teman. Därefter återbesökte vi empirin för att säkerställa att den första 

uppsättningen av teman kunde försvaras utefter denna. Efter det har vi även genomfört mindre 

förändringar i temana för att ge en bättre bild av vad som gett upphov till ett visst tema och har 

upprepningsvis gått igenom det empiriska materialet/transkriberingarna för att se så att vi inte har 

missat något av intresse. 

 

Avslutningsvis har vi även konstruerat övergripande kategorier för dessa teman, för att på sätt skapa 

en större transparens och spårbarhet vid, inte minst, de jämförelser som dras mellan empiri och teori. 

Kategorierna baseras på de kapitel som gås igenom i litteraturgenomgången, ”Risker”, ”Utmaningar”, 

”Fördelar” och ”Institutionell organisationsteori”. Temana har diskuterats en sista gång och vi har 

därefter sorterat in dem under kategorierna, baserat på vilka sammanhang som gett upphov till dem 

och alternativt vilket teoretiskt epitet som bäst behandlar området i vilket temat befinner sig. T.ex. om 

temat diskuterar risker så har det delats in under kategorin med samma namn. Diskussionen avser 

därefter värdera så väl empiri som teori och avser skapa en god språngbräda för de slutsatser som 

senare ska mynna ut i vårt tilltänkta resultat. Dessa kategorier har sin rot i de avsnitt i vilka vi delat in 

vår litteraturgenomgång och teman har sedan sorterats inte under dessa kategorier utefter vad de 

främst har behandlat. På så sätt har vi enkelt och stringent kunna diskutera våra teman (som är en 

förlängning av vår empiri) med de litterära avsnitten. 

 

 + 

Faktorer som underlättar 

- 

Faktorer som försvårar 

Interna faktorer 

 

Strengths Weaknesses 

Externa faktorer 

 

Opportunities Threats 

Tabell 2: SWOT-ramverk 
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Akronymen SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities and threats och avser inventera 

interna styrkor och svagheter, samt externa möjligheter och hot (Tonnquist 2012) på just det sätt som 

beskrivits i föregående paragraf. I projektsammanhang avser en SWOT-analys kartlägga hur 

förutsättningarna för att nå uppsatta mål ser, men Tonnquist (2012) hävdar att SWOT-analyser kan 

användas i andra affärssammanhang också. Författaren fortsätter även att beskriva att olika faktorer 

(som presenteras i tabell 2) kan vara svåra att hålla isär, men att huvudsaken inte kretsar kring att dela 

in element på ett exemplariskt vis – utan att nyttogrunden ligger i att faktiskt ha genomfört analysen 

(Tonnquist 2012). Detta känner vi kommer bli aktuellt för vår del, då interna/externa företeelser 

eventuellt inte kommer att bidra med en god representation av upptäckta nack- och fördelar. Med stöd 

av SWOT-analysen har vi konstruerat de kategorier som diskuterades innan. 

Fördelen med att använda en SWOT-analys ligger i att man skapar en god bild över interna och 

externa riskbilder/möjligheter, genom att på ett förståeligt manér dela upp dessa under de områden 

som syns i matrisen. Som beskrivet ovan så används den främst för att i förtid identifiera upptäckta 

hot/risker eller möjligheter/styrkor. Dock så kommer vi istället att tillämpa samma princip i vad som 

istället är en efterkonstruktion. 

2.6. Förförståelse 

Som framlyft i såväl kriterier för uppsatsen som verk om kvalitativa studier, så förutsätter 

trovärdigheten i vårt val av ansats och strategi att vi presenterar vår förförståelse för ämnet och på så 

sätt skapar en transparens gentemot läsaren om med vilka förutsättningar vi som författare gått in i 

arbetet med.  

Sett till våra värderingar inför uppsatsen så upplever vi båda att vi är väl införstådda när det kommer 

till problemet med subjektivitet i exempelvis kvalitativa fallstudier. För att stävja detta har vi, och 

kommer att bilägga, en intervjuguide för datainsamlingen – varpå vi kan påvisa att frågorna som 

utformats och ställts till respondenterna inte är av ett ledande slag, utan snarare är explorativa och 

lämnar utrymme för det tolkande synsättet i både utförande och analys. 

Vår förförståelse om ämnet har sin grund den litteratur som presenteras i nästa avsnitt, att 

molnbaserade tjänster erbjuder både möjligheter och risker för en beställande organisation. Vi lägger 

inte någon större värdering vid att fokusera på vare sig nyttor eller utmaningar allena, utan har istället 

försökt utreda vad som drivit förändringen – i organisationens representanters egna ord. 

Vi har lagt stor vikt vid att avgränsa ett problem och att förstå fenomenet objektivt, men har 

ofrånkomligen läst om olika infallsvinklar och kontroverser rörande ämnet. Men som beskrivet i 

tidigare paragraf så har vi gjort ansträngningar för att inte fästa stor vikt vid åsikter om molnet, utan 

söker istället att skapa en förståelse kring hur vetenskapligt befästa utmaningar och nyttor påverkat 

beslutet att övergå till en molnbaserad infrastruktur. 

Vidare så är vi även av dispositionen att förändringar i systemsammanhang inte är helt befriade från 

utmaningar inom organisationen, detta då det lyfts fram under flertalet kurser att implementationer 

eller övergångar kan komma att få oönskade effekter (hur dessa gestaltas är inte relevant för studien i 

sig). 

Kort sagt så är vår förförståelse att systembyten eller förändringar i systemförvaltningen inom 

organisationer är en komplex fråga, som bör studeras tolkande och öppet med stor medvetenhet 

gentemot tidigare värderingar hos forskaren – varvid vi valt att presentera detta avsnitt.   
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2.7. Litteraturstudie 

För att hitta relevant litteratur inom området så har vi i huvudsak använt UniSearch, bibliotekets 

(Linköpings Universitets) söktjänst för vetenskapliga artiklar och verk. Sökord som använts och 

genererat användbara resultat presenteras nedan: 

 

Sökord Träffar Utvalda böcker 

cloud computing 439,244 1: {6} (antal : {nummerföljd i sökresultat}) 

“Cloud computing” som sökord gav oss främst källor innehållandes generell information om 

molntjänster som sådana - berörande teknisk information och sedermera hur molnbaserade system 

skiljer sig från andra, centralt baserade IT-lösningar. Med detta ämnar vi alltså formulera en 

referensram, innehållandes nyckelord och begrepp som är centrala för att förstå molnbaserade tjänster 

som fenomen. Då “cloud” inte är helt befriat från kontroverser och skilda åsikter om dess olika 

aspekter (gällande säkerhet, egentliga fördelar m.m., men mer om detta senare) så såg vi ett behov av 

att ett verk som behandlar fenomenet vetenskapligt och därmed kan berättigas att utgöra en stomme 

för sakfrågor i vårt arbete. I och med detta valdes ett av de presenterade verken ut - “Cloud 

Computing: Theory and Practice” (Marinescu, 2013). Utöver att definiera molnteknologi som sådan så 

lyfter författaren även upp olika säkerhetsaspekter och andra problemområden inom ämnet, vilka vi 

kommer att belysa ytterligare senare. 

För att sedan bredda vår kunskap om hur molnbaserade tjänster behandlats tidigare - med våra 

forskningsfrågor och det huvudsakliga syftet med vårt arbete som styrande paradigm - så har vi även 

sökt litteratur inriktad på frågor som rör svagheter/styrkor inom cloud computing och de risker som 

associeras med dessa. Sökningarna har sedan begränsats ytterligare genom att sålla bort artiklar som 

publicerats innan millennieskiftet (för att understryka artiklarnas relevans i nutid som en faktor) och 

att dessa bör härstamma från akademiska tidskrifter (för att säkerställa att vetenskaplig granskning har 

genomförts på dessas innehåll och därmed ger viss försäkring om materialets validitet). Resultat, och 

vårt urval därefter, presenteras nedan (se tabell 1). 

 

Sökord Träffar Lästa abstracts Utvalda artiklar 

cloud organization 131,672 6: {1, 4, 5, 6, 7, 10} 2: {1 , 4} 

cloud computing governance 15,977 6: {1, 2, 5, 6, 7, 20 } 1: {20} 

cloud computing organization 121,745 4: {1, 3, 5, 6} 0 

cloud computing security 32,018 6: {1, 2, 3, 5, 9, 11} 2: {2, 11} 

Tabell 1: Sökträffar 

De parametrar som avgörande för detta urval har varit artiklar och litteratur som antingen behandlar 

cloud computing med ett verksamhetsinriktat perspektiv eller belyser det “risk-reward”-samband som 

kommit att prägla de molnbaserade tjänsterna. 

2.8. Urvalsmetod 

Valet av organisation inför studien var inte självklar, då vi under den inledande delen av arbetet inte 

hade en helt färdig idé. Vi skickade ut vår idé till såväl systemutvecklande företag, som 

beställande/brukande organisationer. Efter att idén, med handledning, började ta form och rikta sig 
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mot beställande organisationer så kontaktade vi PostNord. Då molntjänster, som beskrivits innan, 

främst bidrar med kostnadsfördelar för små till medelstora företag så ansåg vi att en studie i en större 

organisation skulle bidra med mest nyskapande material. 

Respondenterna bestämdes därefter genom ett bekvämlighetsurval snarare än målinriktat. Detta kan 

vara beklämmande, då vi som forskare inte till fullo kan garantera empirins validitet – då det 

målinriktade urvalet till exempel innebär att vi väljer intervjuobjekt efter vissa kriterier (Bryman 

2011). Vi upplevde dock att bekvämlighetsurvalet var det realistiska alternativet, sett till bl.a. 

tidsåtgång, samt så var vi medvetna om att urvalet skulle ske inom en enhet på företaget som ansvarar 

för koncernens IAM och webbtjänster. Därmed upplever vi att studiens validitet inte påverkas 

nämnvärt av denna anledning. 

2.9. Etiska frågor 

De etiska ställningstaganden som gjorts i och med arbetet innefattar inte minst att låta respondenterna 

vara anonyma. Vi upplever att omnämna respondenterna vid namn (ens fiktiva) inte skulle förhöja 

studiens kvalitet. Vidare så har vi valt en, till stor del, berättande form av presentationen av empirin – 

varpå benämningar eller återgivande av respondenternas namn inte skulle tillföra stringens till 

avsnittet. Dock så har vi också vidare valt att inte skapa alias för dessa respondenter, eller i anslutning 

till dessas uttalanden benämna deras bakgrund eller roller inom organisationen. Detta beror på att 

respondenterna är verksamma inom samma enhet och känner till varandras deltagande i studien, varpå 

vi upplever att det har varit vårt ansvar som forskare att introducera ett ytterligare lager av anonymitet. 

Därigenom anser vi att konfidentialitetskravet, som beskrivet av Bryman (2011), är uppfyllt.  

 

Vidare så har vi även använt inspelningsutrustning, men varit noggranna med att fråga våra 

respondenter om detta – samt intyga, vid förfrågan, att det inspelade materialet enbart kommer att 

användas för denna studie och enbart hanteras av oss. Dessa aspekter har uppfyllts genom att enbart vi, 

som uppsatspar, har lyssnat på och transkriberat materialet samt både före och under inspelning frågat 

huruvida respondenten godkänner att vi använder inspelningsutrustning. 

 

Utöver att skicka vår idé till företaget så har varje intervjutillfälle har även inletts med att vi informerat 

respondenten om intervjuformen, att kort återge vad vi ämnar prata om och vår akademiska bakgrund 

(därtill även intervjuns syfte). I och med detta anser vi att vi efterlevt de principer som rör 

informations- och nyttjandekravet som beskrivs av Bryman (2011). 
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3. Litteraturgenomgång 

I följande avsnitt avser vi presentera den litteratur och teorier som ligger som grund för vårt arbete. 

Urvalet kretsar i huvudsak kring molnbaserade tjänster och molnbaserade system men även 

förändringsarbete och vad som motiverar förändring i organisationer. 

3.1. Molnbaserade tjänster 

Molnbaserade tjänster har under de senaste decennierna växt fram till följd av två faktorer: 

möjliggörande, tekniska framsteg och idéer om datamodeller som effektiviserar användande av 

datorkraft och lagring. Dessa datamodeller kretsar kring idéen om att centraliserad datorkraft, genom 

stora datacenter, används snarare än lokalt allokerade system (Marinescu 2013). Tekniska framsteg har 

därefter lett till att dessa datamodeller, även kallade nätverkscentrerad datoranvändning, satts i drift i 

form av till exempel molnbaserade tjänster eller - efter engelsk terminologi - ’cloud computing’.  

Molnbaserade tjänster levereras i som tre olika modeller: (som definierats i 3.1) Software-as-a-

Service, Platform-as-a-Service och Infrastructure-as-a-Service. Detta sker i form av fleranvändarmoln, 

kallade ’public clouds’ och ’community clouds’, ’private clouds’ eller ’hybrid clouds’ (Marinescu 

2013). De privata molnen avser de molninfrastrukturer som är avsedda för att tillhandahålla 

datorresurser åt en enda organisation, levererat antingen via en molntjänstleverantör eller i 

organisationens egna datacenter. ’Community clouds’ är moln vars resurser delas mellan flera 

organisationer med liknande eller identiska krav på säkerhet och kontrakt, medan de publika molnen 

oftast är öppna för allmänheten och ägs av en molntjänstleverantör. Det sista molnet, ’hybrid clouds’, 

är en variation av två eller fler av de tidigare nämnda och därmed också ofta av olika moln, men som 

trots olika egenskaper delar på samma resurser (Marinescu 2013). 

För att kunna erbjuda datorkraft så används virtualisering av plattformer och servrar. Detta innebär att 

en slutanvändare kan ansluta till en molntjänst och erbjudas en konfigurerbar, emulerad användarmiljö 

utan att besvära sig med av infrastrukturens fysiska förutsättningar. Detta möjliggör i sin tur 

plattformsoberoende tjänster och ett sömlöst användande av virtualiserade resurser och emulerade 

miljöer på den anslutna klientens dator (Marston et al. 2011). 

Molnet som affärsmodell innebär därmed att molntjänstleverantör erbjuder s.k. elastiska tjänster, som 

körs via deras egen infrastruktur, där användare/kunder tillåts använda infrastrukturens resurser 

baserat på den kapacitet som efterfrågas/behövs för att utföra uppgifter. Därmed flyttas kostnader för 

drift över till kunder/användare medan kostnader för innehav av hårdvara och förutsättningar flyttas 

över till en molntjänstleverantör. Därmed görs stora datorresurser möjliga för organisationer som är 

beroende utav dessa, utan att investeringar i hårdvara krävs (Marinescu 2013). 

Traditionella systemlösningar, som on-premiss-system, innebär motsatsen – då datorkapaciteten 

befinner sig i ett datacenter tillhörande organisationen som brukar den. Detta innebär att organisationer 

måste inneha samma kapacitet som motsvarar organisationens behov, köpa in mer hårdvara om 

behovet skulle öka samt förvalta och driva datacentret. Molnbaserade lösningar erbjuder därmed en 

lösning som erbjuder en dynamisk modell för att möta dessa behov, vilket har lett till att populariteten 

har ökat markant under de senaste åren (Marston et al. 2011). De främsta drivkrafterna anses därmed 

vara en ökad flexibilitet, effektivare användning av resurser och reducerade kostnader, då en ”pay-as-

you-go”-princip tillämpas – utan att organisationer behöver direktinvestera i ny hårdvara för att möta 

performance peaks, vilken senare under ”lågperioder” skulle lämnas outnyttjad (Marston et al 2011).  

Detta till trots så har vi funnit att ansatser gällande organisationers motivering till att övergå eller avstå 

molnbaserade tjänster lämnats utanför. Ansatserna som beskrivs i detta kapitel behandlar samtliga 

molnbaserade tjänster ur ett datavetenskapligt perspektiv eller affärsmässiga perspektiv om molnet 
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som datamodell. Stor vikt fästs vid leverantören och olika tjänsteutbud (i form av delivery models, 

deployment models) utan att i större utsträckning problematisera den beställande verksamhetens 

avvägningar till övergången till molnet. Som nämnt så beskriver exempelvis Marston (2011) och 

Marinescu (2013) hur molnet som tekniskt fenomen möjliggör effektivt användande av resurser, 

genom ”economy of scale”-modellen, virtualiserade plattformer och återanvändande av resurser. 

Vidare beskriver även Marinescu (2013) att det är viktigt för en molntjänstleverantör att välja ett 

geografiskt läge där låga energiomkostnader kan garanteras, för att på så sätt hålla nere kostnader för 

de stora datacentrena. Detta är ytterligare ett exempel på hur stor vikt fästs vid molnets leverantörer 

och molnet som fenomen, men ej som artefakt i verksamheter. Molntjänster har kommit att präglas av 

såväl säkerhetsfrågor som legislativa och etiska frågor om informationssäkerhet och lagring i 

datacenter i andra länder.  

Något som kommit att färga detta ytterligare, ur ett europeiskt perspektiv, är bland annat EU:s avslag 

på det amerikanska ”Safe Harbour”-initiativet. ”Safe Harbour” inrättades av det amerikanska 

handelsdepartementet som ett sätt att garantera att organisationer som ansluter sig till ”Safe Harbour” 

är säkra förvaltare av data världen över. EU, under 2015, valde dock att förkasta ”Safe Harbour” och 

istället kommit att lagstifta att data från europeiska företag, endast får lagras i datacenter som finns i 

Europa (Datainspektionen 2015). Detta då reglerna som innefattas i ”Safe Harbour” inte längre anses 

ge en adekvat skyddsnivå och i samband med att uppgifter om att den amerikanska regeringen utfört 

spionaktioner mot, bland andra, europeiska regeringar. Att som europeiskt företag föra över 

personuppgifter med ”Safe Harbour” som motivation är därmed en olaglig handling (Datainspektionen 

2015). Detta problematiserar ytterligare molnanvändandet för europeiska företag, inte minst vår 

samarbetspartner i uppsatsen – varpå vi anser att en studie som denna kommer att tydliggöra varför 

molnbaserade tjänster är aktuella som systemlösningar (eller inte är det), ur beställande organisationers 

perspektiv. 

3.2. Centrala begrepp 

CSP - Cloud Service Provider, en tillhandahållare av molnbaserade tjänster (Ali et al 2015). En CSP 

förvaltar vanligtvis datacenter, plattformar och tjänster och är det som i molnsammanhang skulle 

liknas vid en leverantör. 

DoS (Denial of Service) - En attack mot en webserver som skickar paketdata i en sådan mängd att 

webserverns bandbredd översvämmas av “skräptrafik”, vilket innebär att legitima användare av 

tjänsten blockeras från att använda tjänsten. Denial of Service-attacker kan utföras på många olika sätt 

med olika typer av proxies. Några exempel är DDoS som är ett distribuerat angrepp som utförs från 

många olika zombie-datorer eller NTP amplification som utförs med hjälp av servrar med föråldrade 

NTP-protokoll. Dessa attacker, trots att de i någon form är distribuerade, är Denial of Service-attacker, 

eftersom syftet med attacken är att blockera legitima användare från en viss tjänst. I molnsammanhang 

kan detta betyda att angriparna även får reda på hur angreppet hanteras strukturellt, vilket i sin tur kan 

leda till att följande angrepp kan ge tillgång till skyddade uppgifter av olika slag (Chou 2013). 

Economy of Scale – En mikroekonomisk teori avseende kostnadsfördelar som uppnås genom stordrift. 

I molnsammanhang innebär detta att tjänsteleverantörer har mycket att tjäna på större datacenter, dvs 

att fler servrar/hårdvara för kunder är förlagda på ett och samma ställe. 

IaaS - Betyder “infrastructure as a service” och innebär att ett företag hyr en hel infrastruktur av en 

tjänsteleverantör. Detta inkluderar som nämnt plattform, applikationer och hårdvarukapacitet (som 

näverksresurser, processorkraft och databaser) och är därför den tyngre och mest heltäckande 

systemlösning av dessa tre (Marinescu 2013). Detta medför att företaget får kontroll över de 

applikationer som finns tillgängliga hos leverantören, samtidigt som företaget även kan migrera sina 

egna applikationer och operativsystem till molnplattformen. Leverantören tillgodoser därmed det 

hyrande företaget med en i grunden komplett systeminfrastruktur och kundens behov av 

hårdvarukapactitet i samband med detta, men vidhåller kontrollen över infrastrukturen, medan kunden 

får kontroll över vad som körs på den (Marinescu 2013). 
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Legacy – System som programmerats för äldre infrastrukturer och som inte är kompatibla med modern 

hårdvara, utan som i stället behöver köras på den specifika, äldre infrastruktur som de är 

programmerade för att köras på. 

MTTF – Mean Time To Failure, används för att ange medeltiden mellan fel på ex. hårddiskar i servrar 

eller mjukvarufel som innebär att ens servermiljö inte kan användas. Högre värden är bättre då de 

anger en längre felfri tid. 

PaaS -  Representerar “platform as a service” och innebär att en plattform för att utveckla och använda 

tjänster hyrs av en molnleverantör. Tillgången till plattformen innebär bland annat att applikationer 

som drivs på den ofta kan modifieras i grad för att passa olika apparater, vilket ger en något större 

frihet än vid SaaS (Marinescu 2013). Fördelen med PaaS är att kostnader hålls nere då abonnenterna 

själva inte köper hårdvaran mot vilken plattformen körs, utan hyr endast tillgången till tjänsteutbudet. 

Variationer på dessa är bl.a. Google Apps Engine, Amazons databastjänster eller Microsoft Azure 

Services - varpå genom den senare ett företag senare kan bruka t.ex. .Net och SQL-tjänster (Marston et 

al 2011). 

SaaS - Akronymet står för “software as a service” och representerar enstaka applikationer som körs 

online och behöver därmed inte hämtas eller installeras på en användares hårdvara. I 

affärsapplikationer som är av typen SaaS är bl.a. Google Apps - men innefattar även applikationer som 

GMail, Facebook eller Twitter (Marston et al. 2011). SaaS-tjänster låter dock användare bara nå och 

använda existerande tjänster, ofta genom webbläsare, men inte äga dessa eller utveckla nya 

applikationer (Ali et al, 2015). 

Safe Harbour-principerna – Safe Harbour-principerna inrättades av USA:s handelsdepartement. Dessa 

innebär företag som förbundit sig till dessa principer alltså kan garantera informations- och 

datasäkerhet i USA (Datainspektionen 2015). 

Virtuell maskin - En virtuell maskin är en emulerad dator, som fungerar som en vanlig dator - men 

med annan funktionalitet när det kommer till hårdvara, mjukvara eller operativsystem. Detta medför 

att en cloud-användare därmed kan koppla upp sig mot en VM från en dator men simulera en annan 

miljö för att utföra vissa uppgifter (Marston et al. 2011). 

3.3. Fördelar med molnbaserade tjänster 

Molnbaserade tjänster kännetecknas bland annat av reducerade kostnader för IT-drift, detta främst för 

mindre verksamheter - då dessa besparas att köpa in egen, kraftfull hårdvara och istället kan förlita sig 

på hyra “computing power” och applikationer från molnleverantörer (Avram 2015). För samtliga typer 

av företag så bidrar även molnbaserade tjänster med möjligheten att dimensionera kostnader efter den 

datorkraft som faktiskt används (sett till lagring, serverbelastning vid drift m.fl.) (Ali et al. 2015). 

Leverantörerna kan också reallokera resurser efter behov, vilket innebär att så fort en resurs släppts fri 

kan den därmed återanvändas och därmed kan en CSP alltså konstant balansera och optimera 

användandet av datoriserad kraft (2015). Genom att också implementera delade resurser 

(infrastrukturer) på olika platser i världen så kan även CSP upprätthålla en god stabilitet och 

någorlunda tillförlitlig tjänstetillförsel genom att omdirigera belastning mellan olika moln (Ali et al 

2015). 

Ovanstående innebär också att användare väldigt snabbt kan komma åt hårdvaruresurser vid behov 

varpå utvecklingsprojekt, som vanligtvis skulle krävs större investeringar i hårdvara, numera kan 

utvecklas snabbare p.g.a. virtualiserade miljöer och att kostnader för hårdvara lämnas till CSP. Detta 

leder i sin tur att ett större tjänsteutbud av mjukvaror/ytterligare molnbaserade tjänster därmed kan 

lanseras snabbare och med väsentligt mindre investeringar än tidigare (Avram 2015). 

Vidare så öppnar molnet även upp för nya typer av applikationer. Exempelvis interaktiva mobiltjänster 

som är platsmedvetna och direkt kan reagera på användarinformation eller information från sensorer. 

Även applikationer som under perioder behöver stora mängder att hårdvarukraft för att utföra analyser 

av stora mängder information (till exempel i affärsstrategiska sammanhang) kan numera göra detta på 

ett förhållandevis effektivt sätt (Ali 2015). 
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En rent organisatorisk nytta är också att applikationer, data och dokument kan delas på ett 

förhållandevis enkelt och säkert sätt vilket tillåter samverkan för organisationer eller personer i en stor 

utsträckning (Asri 2015). Genom att även tillämpa olika nivåer av autentisering så kan organisationer 

även vidhålla att dataåtkomsten är korrekt distribuerad inom organisationens olika skikt (Ali et al 

2015). 

Fördelarna som beskrivits i de utvalda artiklarna för detta avsnitt kretsar i största grad kring 

kostnadsfördelarna som användandet av molntjänster ger en beställande organisation. Detta har gjort 

att vi, för att kunna erbjudare en bredare beskrivning av fördelar, sökt upp och refererat ett flertal 

källor (som återgivet ovan). De huvudsakliga, organisatoriska fördelarna för den beställande 

organisationen anges inte med exempel till fall – utan som etablerade fördelar med molnet som affärs- 

och datamodell. Mycket mer skulle kunna lyftas fram om detta och ytterligare befästa de listade 

fördelarna, men detta skulle i vår mening fallit utanför vårt huvudsakliga syfte (att belysa 

organisationers resonemang och motiveringar med övergången till molnet) och vårt avgränsade 

problem. Därmed har de behandlade nyttorna ovan marginaliserats något i syfte att koncentrera 

kapitlet mot vad vår ansats egentligen avser studera. 

3.4. Risker med molnbaserade tjänster 

De risker som finns i molnbaserade system och enstaka applikationer har främst att göra med 

datasäkerhet, virtualiserade maskiner och molnet som datamodell att göra. 

Cruz Zapata, et al. (2015) har undersökt debatten genom fråga sig vilka säkerhetsaspekter som 

undersökts inom cloud computing, genom att kartlägga litteratur inom området. Studien visar delvis 

att området har varit mycket aktuellt, framför allt under åren 2009 till 2012, inom olika fackjournaler 

såväl som inom olika koncerner. Detta tyder i sin tur på att cloud-tjänsters närvaro på systemfronten 

och de säkerhetsproblem som är förknippade med dess infrastruktur är ett vida omdiskuterat område. 

Chou (2013) belyser riskerna som uppenbaras via dataintrång i molnbaserade lagringscentraler. 

Molnbaserade infrastrukturer låter företag och individer köra applikationer och lagra verksamhetsdata 

online i datacenter, vilket lämnar data och åtkomst till denna sårbar för exempelvis DDoS-attacker 

(“distributed denial of service”) och liknande (2013). Författaren avser alltså belysa de olika typer av 

attacker som kan utföras för att otillbörligen komma åt skyddad information och hur dessa 

aktualiserats ytterligare genom cloud-tjänsternas utbredning. 

Som nämnt tidigare så räcker det i en infrastruktur/plattform med att endast en av de applikationer som 

körs har brister säkerhetsmässigt, för att i sin tur lämna antingen plattformen den körs på eller hela 

infrastrukturen öppen för angrepp (Avram 2015). DDoS-attacker och liknande (som NTP- eller ADoS-

attacker) kan främst också användas till att överbelasta CSP:s servers/nätverk och därmed forcera ner 

ett eller flera moln och dess applikationer under en tid - vilket i sin tur drabbar samtliga användare av 

dessa (Chou 2013). Dessa attacker kan sedan mynna ut i att hackare kan utnyttja/avläsa svagheter 

under routningsprotokoll eller omstarter av systemen (2013). 

Datasäkerheten kan på samma sätt också utsättas för hot inifrån då anställda hos ett företag eller en 

leverantör av misstag eller med avsikt kan få åtkomst till säkerhetsinställningar för molnet, installera 

eller ladda upp bristfälliga programvaror/skadlig kod eller helt enkelt komma åt känslig data (2013). 

Tillgängligheten till molnkonton för privatpersoner, för att till exempel hyra hårdvarukraft i form av 

servrar, leder också till att ett moln även kan användas för att attackera ett annat i dessa typer av 

attacker. 

Att förlita sig på virtualisering i form av virtuella maskiner och nätverk bjuder också på liknande 

risker. Då de virtuella nätverken (som tillhandahåller kommunikationen mellan virtuella maskiner) 

inte regleras av samma säkerhetsprotokoll som de fysiska nätverken på vilka dessa är byggda, så kan 

spionattacker och DDoS även brukas i VM-miljöerna med liknande konsekvenser (Ali et al. 2015). I 

dessa sammanhang innebär detta att attacker som påbörjas i de virtualiserade nätverken alltså kan 

påbörjas ostörda på grund av att de fysiska nätverkens igenkänningsmekanismer för dessa alltså inte 

används i kommunikationen mellan virtuella maskiner (2015). 



 

 

 

17 

Att vi har valt att referera till ett flertal källor rörande risker är på grund av att molnet kommit att bli en 

källa för kontroverser, där somliga akademiker och praktiker anser att stora utmaningar kommer med 

anammandet och den fortsatta utvecklingen av molntjänster. Andra hävdar och betonar däremot främst 

möjligheter och låter utmaningar behandlas som hanteringsbara, varpå vi har behövt skapa ett urval av 

källor utifrån vilka som verkar ha en rimlig balans i vad molnet kan anses innebära. Källorna som 

porträtterat risker, möjligheter och utmaningar i konjunktion har därför presenterats i detta avsnitt för 

att dessa presenterat ett trovärdigt och användbart perspektiv i sakfrågan. Chou (2013) talar mycket 

om just risker genom dataintrång, DDoS-attacker och vilka sårbarheter molnet har för hackers – eller i 

organisationer (antingen de beställande eller CSP) anställda med ont uppsåt. Att tekniskt ingående 

förklara vilka typer av attacker som molnet som generell datamodell är utsatt för, är både av nytta och 

inte för oss. Vissa risker kanske enbart rör ”public clouds” eller ”community”/”hybrid clouds”, varpå 

vi valt att avgränsa oss till de risker som tänkbart skulle kunna utgöra ett hot gentemot hela facetten av 

såväl deployment- som delivevery-models. 

3.5. Utmaningar med molnbaserade tjänster 

Dutta et al. (2013) har sammanställt en förteckning av kategorier över utmaningar som organisationer i 

egenskap av beställare har att vänta sig i och med anammande av molnet som systemlösning. Att vi 

väljer att ha med ett segment om detta beror på att vi känner att vad vi klassat som risker i samband 

med uppsatsen främst har kretsat kring säkerhetsrisker, vilket gjort att utmaningar (som i sig kan ses 

som risker) lämnats utanför. Dessa utmaningar är dock något vi anser vara utav praktiskt intresse, samt 

av analytiskt intresse för kommande kapitel, då vi kan avväga delar av empirin mot hur akademiskt 

material behandlar generella utmaningar. Detta tror vi på så sätt kommer mynna ut i en bredare analys 

samt ett mervärde för den organisation vi samarbetat med i uppsatsen. 

Den första omnämnda utmaningen kretsar kring datalagring och datasäkerhet ur ett juridiskt perspektiv 

(Dutta et al. 2013). Detta har vi valt att anamma som ”att hantera frågor gällande fluktuerande lagar 

om datalagring internationellt, samt risken att en organisation att tappa förtroende hos kunder med 

molnbaserad lagring”. Molnbaserade lagringar ger organisationer att lagra verksamhetsdata på annan 

plats än i dess egen hårdvara. CSP kan därmed placera verksamhetens data i andra länder där datalagar 

ser annorlunda ut. Detta är en erkänd och beprövad praxis i molnsammanhang och anses därmed inte 

skapa en riskbild, men via allmänna undersökningar har författarna (Dutta et al. 2013) avgränsat att 

detta är ett bekymmer för många respondenter. ”Patriot Act” i USA ger exempelvis den amerikanska 

regeringen rätt att övervaka data som lagras i landet utan att den som äger de undersökta data blir 

informerad (Dutta et al. 2013). Att informationssäkerheten därigenom inte till fullo kan garanteras via 

molnet är någonting som kan komma att påverka organisationens legitimitet negativt. 

Den andra identifierade utmaningen lyder att ”att kunna garantera återställningsalternativ och 

minimera effekterna av att anställda åsamkar skador på grund av oerfarenhet”. För att kunna 

garantera nytta och en ofelbar up-time av molnbaserade tjänster så krävs det att företag som brukar sig 

av molnet har en plan för att hantera situationer där down-time kan uppstå. Detta sätter ett tryck på att 

anställda som förvaltar tjänster som är molnbaserade har insikt i hur krissituationer bör hanteras, samt 

förutsätter att företag som användare av olika molnbaserade tjänster är förberedda på att hantera de 

situationer som kan uppstå med temporära ineffektiviteter i de molnbaserade tjänsterna (Dutta et al. 

2013). 

Den tredje identifierade utmaningen berör relationen mellan molnleverantören och beställaren, och 

beskriver svårigheten i övergångar mellan kontrakt hos molnleverantörer. Denna är utformad som 

följer ”att hantera svårigheter med att byta molnleverantör och migrera tillbaka data vid kontraktets 

slut”. Författarna (Dutta et al. 2013) definierar detta som att en organisation exempelvis kan bli 

missnöjd med en leverantör, varpå det blir aktuellt att byta till en annan. Detta kan i sin tur resultera i 

stora omkostnader såväl tid som resurser, för att flytta mjukvara, applikationer och lagrad data till 
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andra molntjänster eller tillbaka till verksamheten. En förutsättning för att stävja en sådan situation 

omnämns vara att efterforskningar måste göras för att garantera att gott utbyte parterna emellan, och 

på så sätt mitigera den utmaning som annars kan resultera i en ”vendor lock-in” (att man som 

organisation väljer att stanna kvar i ett kontrakt man är missnöjd med) eller att betydliga resurser 

måste spenderas för att flytta infrastrukturen (Dutta et al. 2013). 

3.6. Institutionell organisationsteori 

Bruzelius och Skärvad (2013) talar om förändringar i organisationer som något som har sin grund i 

förändringstryck. En organisation som inte förändras i takt med att omvärlden gör detta förlorar lätt sin 

legitimitet och konkurrenskraft gentemot andra organisationer, samt riskerar att förgås (Bruzelius & 

Skärvad 2013). Exempel på externa element som orsakar förändringstryck är bl.a. att teknologin tar ett 

steg framåt eller att konkurrensen ökar - och ju större skillnaden blir mellan organisationens vilja att 

förändras och utvecklingar som sker oberoende i dennas miljö, desto mer minskar företagets förmåga 

att vidhålla relevans (Bruzelius & Skärvad 2013). Dock nämner författarna inte något ytterligare om 

vad som driver förändringar eller organisationer framåt, utan konstaterar enkelt att det är förändringar i 

organisationens miljö som skapar förändringstrycket. Vi anser att detta i sig är en trovärdig uppgift, 

men att det fordras ytterligare teoretisk grund att bruka vid såväl utformningen av vår uppsats.  

Vi valde på inrådan att studera den institutionella organisationsteorin.  

Äldre organisationsteorier förespråkar att organisationer är utformade efter dess olika arbetsuppgifter 

och för att svara de krav som ställs för att kunna utföra dessa. Detta bidrar i sin tur dock inte till en 

förståelse för processer och många företag inom samma bransch ofta numera är homogent utformade, 

sett till praxis (Eriksson-Zetterquist 2009). Istället tillämpas det institutionella tänkandet för att förstå 

organisationers förändringsförmåga och utveckling. Enligt författaren (Eriksson-Zetterquist 2009) så 

förklarar exempelvis den rationella organisationsteorin inte hur organisationer uppkommer eller varför 

de förändras. Detta talar i vår mening för att den institutionella teorin är väl lämpad i sammanhanget, 

då det just är i vad som driver förändringar som vi har avgränsat ett problem.  

Inom den institutionella teorin menar man att förändringar inom organisationer är motiverade av en 

strävan efter effektivitet, varpå genom att jämförelser organisationer emellan driver man fram 

förändringar i arbetssätt, processer, normer och teknik för att bättre matcha organisationer inom 

samma bransch (Eriksson-Zetterquist 2009). En organisation gör detta i en strävan att som minst vara 

likvärdig andra organisationer inom samma bransch eller med liknande förutsättningar. Att vara 

konform med andra organisationer ökar därmed organisationens. 

Tidigare teoretiska ställningstaganden har behandlat institutionalism och teknik som två separata ting. 

Därmed har den äldre institutionella grunden ansett teknik och organisation som olika ting. Det 

nyinstitutionella synsättet menar att teknik som faktor till förändring har gått från att vara ett särdrag 

för en rationellt uppbyggd organisation (med tonvikt på legitimitet snarare än effektivitet) till något 

som är förenligt med institutionella principer (Eriksson-Zetterquist 2009). Författaren menar också att 

den i efterhand höjda effektiviteten, eller försök till detta, inte sällan kan höja organisationens 

legitimitet.  

Författaren beskriver också att den äldre institutionella teorin, i grunden, skiljer på tekniska och icke-

tekniska organisationer (Eriksson-Zetterquist 2009) och den byråkratiska teorin bättre hanterat det 

tekniska epitetet. Detta innebär för oss att det äldre institutionella synsättet inte är väl lämpat för att 

utreda ett fenomen som anammandet av molnbaserade tjänster. Dock så har nyanseringar skett, så i 

den nyinstitutionella teorins variationer görs ej den distinktionen – vilket ytterligare talar för att denna 

teori med fördel kan vara den teoretiska basen för vårt arbete.   

Det som driver förändring (likt det förändringstryck som omnämns av Bruzelius och Skärvad (2013)) 

delas i den institutionella isomorfen upp i tre kategorier av kraft - den normativa, den tvingande och 

den imiterande. Den normativa kraften innebär att förändringstrycket kommer ifrån att utbildningar 

och professioner får inflytande över att determinera det korrekta tillvägagångssättet. Denna kraft blir i 
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sin tur starkare med att högre utbildningar är av allt större vikt och därmed hjälper till att stärka 

organisationens legitimitet (Eriksson-Zetterquist 2009). 

Vidare så innebär den tvingande kraften att politiska påtryckningar och staten ställer krav på 

förändring hos organisationer, eller att starkare organisationer på marknaden tvingar fram 

paradigmskiften hos de svagare. Detta kan till exempel involvera att en starkare organisation indirekt 

ställer ett krav på en annan organisation genom att helt enkelt vara mer effektiv eller att staten forcerar 

fram anammandet av ny teknik i olika sektorer för att avreglera arbetssätt som inbringar 

miljöbelastningar (Eriksson-Zetterquist 2009). 

Slutligen tar den institutionella teorin upp de imiterande krafterna. Dessa innefattar att organisationer 

lär sig av andra organisationer via antagandet att det finns given praxis för framgång. En organisation 

som är osäker på dess egna, tekniska tillämpningar kan därmed istället välja att anamma ett arbetssätt 

som verkar vara bättre - för att på så sätt undkomma att arbeta fram ett nytt och eget recept på 

effektivitet. Detta kan ske medvetet eller omedvetet - men resulterar i att man undviker de kostnader 

som framtagandet av en egen praxis skulle kunna kommit att innebära (Eriksson-Zetterquist 2009). 

Förändringsepiteten i institutionalism kallas för isomorfism och resulterar inte alltid i ökad effektivitet 

för varje enskild organisation. Däremot leder den konformitet som orsakas genom dessa att 

transaktioner organisationer emellan underlättas och att karriärsinriktad personal lättare kan rekryteras 

(Eriksson-Zetterquist 2009). 

Utan att utveckla teorins ställningstaganden kring påverkansfaktorer vid organisationers beslut att 

förändra sig, så kan det sägas att den institutionella teorin ger en väldigt bred bild om varför 

fenomenet. Den kan därmed kanske liknas snarare som en meta-teori, snarare än den mid-range-teori 

som förespråkas av Bryman (2011) vid utförandet av kvalitativa studier. Med det sagt inser vi att 

exempelvis en rent induktiv strategi förmodligen inte skulle kunna använda den institutionella teorin 

som grund för behandling av empirisk data. Som beskrivet i tidigare kapitel avser vi dock använda 

abduktion som forskningsstrategi, vid vilken vi finner den institutionella teorin av stor nytta. Som 

nämnt i tidigare paragrafer så beskrivs tre större huvuddrag, med olika karaktäriseringar. Eriksson-

Zetterberg (2009) hävdar också att dessa tre inte är exklusiva vid förändring, utan kan vara aktuella 

med olika potens. Dessa huvuddrag utgör därmed en god grund för en analys av vårt empiriska 

material, för att klargöra vilka isomorfer som varit aktiva och i vilken grad.  

Vidare är dessa isomorfer något så när komplett beskrivna i boken, varpå vi ser en möjlighet att 

möjligtvis komplettera eller utveckla dess särdrag, beroende på den framkomna empirin. Om det finns 

tillräckligt starka tendenser för att en, av oss, isolerad företeelse (och dess beskrivning) ska stämma 

väl överens med en av fastslagna isomorferna, men definitionen inte tydligt rymmer företeelsen så 

finns det kanske rum för utveckling. Därmed är den institutionella teorins bredd inte något som vi 

anser vara en belastning för en kvalitativ studie, utan verkar passa vår valda strategi väldigt väl. 

Den institutionella teorin är bred i sina förklaringar till varför organisationer genomgår förändringar 

och som beskrivet ovan så kan flera isomorfer vara verksamma inför samma förändring, samt i olika 

utsträckning. Därmed har vi valt att med hjälp av dessa förklaringar se vilka isomorfer som bäst 

beskriver den förändringar/beslut om förändringar som empirin tyder på. Genom att passa in dessa tre 

isomorfer på det empiriska underlaget hoppas vi därmed kunna ge en överförbar beskrivning av det 

skeende som lett till en molnövergång, via deduktion. Därmed ges vi även tillfälle att värdera teorins 

tillämpbarhet i IT/IS-sammanhang. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt avser vi lämna en kort företagspresentation av PostNord AB och den funktion vid vilken 

datainsamlingen har ägt rum, samt varför PostNord har varit relevant som samarbetspartner inför 

uppsatsen. Avsnitten har utformats och namngetts, dels med hjälp av de teman inom vilka frågorna rör 

sig, men också dynamiskt efter vad som faktiskt har framkommit under intervjuerna. Citat kommer att 

sättas i den kontext som frågan avsåg och stringens avses bildas genom löpande beskrivningar av det 

framkomna mellan dessa citat. 

Utdragen härstammar från tre intervjuer, med tre olika personer som arbetar med IAM och Webb-

tjänster. Då de olika respondenterna innehar olika roller, inom den enhet i vilken de är verksamma, så 

har vi valt att inte till en större utsträckning karaktärisera dessa på något annat vis än som ”en 

respondent”, för att på så sätt kunna stärka den utlovade anonymiteten ytterligare. Av liknande skäl har 

vi även valt att anonymliggöra en extern leverantör som nämns i empirin, dock då för att inte mot en 

organisations vilja inkludera denna. 

Kategorierna presenteras under ett antal avsnitt som konstruerats av antingen våra frågors inriktning 

eller hur svaren på dessa har sett ut. Med det sagt så är avsnitt 4.2 och efterföljande namngivna efter 

hur vårt empiriska urval har sett ut såväl som hur vi valt att kategorisera vissa resonemang som förts. 

Att vi har valt att presentera detta på det här sättet beror på att vi upplever att trovärdigheten (och 

transparens) höjs för det empiriska urvalet om vi bortser från tidigare format (”Risker”, ”Fördelar” 

m.fl.) och istället låter det insamlade materialet diktera empirins upplägg. 

4.1. PostNord AB 

PostNord AB är Nordens största leverantör av logistik- och kommunikationslösningar, och bildades år 

2009 genom sammanslagningen av Posten AB och PostDanmark och ägs av ett publikt koncernbolag. 

PostNord-koncernen omfattar sju verksamhetsområden: PostNord Sverige, PostNord Danmark, 

PostNord Norge, PostNord Finland, PostNord Strålfors, Affärsområde Communication Services och 

Affärsområde eCommerce. Under den senaste tiden har e-handel hamnat i fokus genom att B2C-

bruket (business to customer) har lett till ökade paketmängder och en ökad tillväxt för eCommerce.  

Tjänsteutbudet involverar inte minst involverar logistik- och kommunikationslösningar inom 

leveranser av kolli, paket, brev och vykort – men också konsumentorienterade lösningar inom e-

handeln.  

Personerna som samarbetat med oss under datainsamlingen som intervjuobjekt arbetar med IAM och 

Webb-plattformerna, verksamma inom IT på koncernnivå i PostNord. Respondenternas bakgrunder 

IAM-architect, platform manager och Manager/Head of IAM and Web-services, vilket innebär att 

samtliga är strategiskt och praktiskt anslutna till systemarkitektur och de tekniska lösningar som 

koncernen använder. Vad som motiverat PostNord som lämplig partner inför arbetet har varit deras 

roll som stor organisation i Norden och som unikt studium avseende det stora tjänsteutbudet samt 

företagets legitimitet och arv som kommunikations- och logistiklösningsföretag. Vidare så har 

PostNord även nyligen avslutat förhandlingar kring sina partners inom molnbaserade lösningar, inte 

minst i form av övergången till en molnbaserad infrastruktur – där TCS (Tata Consultancy Services) 

nyligen blivit deras partner som driftansvarig och förvaltare av systeminfrastrukturen. 
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4.2. Systemkrav 

Under de intervjuer vi utförde framkom, med all önskvärd tydlighet, att det främst är perioden före och 

strax efter jul som PostNord AB har sin högsäsong och att det framför allt är runt den perioden som 

deras servrar har absolut högst belastning. 

“vår absolut mest upptagna tid på året är runt jul och mellan november och januari 

betyder stabilitet allt. Ingen får göra några som helst förändringar i några system under 

den här perioden. Kapaciteten vi kräver under den perioden är dubbelt eller tre gånger 

så hög som någon annan tid på året” 

Dessutom framkom under intervjuerna att det framför allt fanns tre kriterier som var viktiga för 

PostNord AB avseende deras system; Kostnad (cost), prestanda eller hastighet (speed) och stabilitet 

(stability). Avseende stabiliteten nämndes att ett viktigt mått är MTTF och att stabiliteten är oerhört 

viktig eftersom en stabil miljö leder till mindre produktivitetsbortfall då tjänsterna ligger uppe. En 

respondent belyste problematiken kring dessa tre faktorer och att det inte i alla lägen är möjligt att 

tillgodose samtliga tre kriterier: ”Cost vill man ha ned. Speed vill man ska gå upp. Stability vill man 

också ska gå upp. Det är ’shangri-la’. Som i en projektsituation, där har du kostnader, kvalitet och 

tid; du kan inte få allt i alla lägen, du måste välja om du har brist på resurser i någon mening”. 

Samma respondent poängterade att det istället är komplexiteten som styr och att de andra faktorerna 

var ett resultat av detta. Om du minskar komplexiteten så ökar stabiliteten och hastigheten och 

kostnaderna minskar. 

”det är ju kostnaden också. Vi vill ju ha ner våra kostnader. Det är ju tre faktorer: vi vill 

ha ökad stabilitet, vi vill ha ner kostnaderna och vi vill öka hastigheten. Så det är speed, 

stabilization och cost. Det är dom tre målen som vi har, det är det alla ska jobba efter.” 

4.3. Systemsituation 

Tidigare har PostNord AB haft sina system on-premise, men det var problematiskt och resulterade i en 

stor mängd servrar, över 400 stycken, som ibland inte användes eller som ingen direkt visste vad den 

användes till. Dessutom uppstod ett problem att utvecklare behöll sina servrar för sig själva, eftersom 

det tog lång tid att installera och konfigurera varje ny server, ända uppemot tre månader från 

beställning. Och eftersom utvecklarna inte ville vänta tre månader till nästa gång de behövde en server 

så uppstod ett problem med att många utvecklare helt enkelt behöll ”sin” server. Därför beslutades det 

för några år sedan att all serverdrift skulle placeras hos en underleverantör och valet föll på Företag, 

som tog över driften av servrarna och placerade dessa i ett datacenter. 

För ett år sedan bestämdes att flytta servrarna åter igen och ungefär 60 procent av servrarna 

virtualiserades i VM-miljöer. Men i samband med att de virtualiserade servrarna så uppstod ett 

problem med att Företag inte hade tillräcklig server-kapacitet för att hantera mängden data som 

PostNord AB hade. En av våra respondenter uttryckte under intervjun att “vi trodde att eftersom vi 

hade virtuella servrar… Vi visste inte att de hade mindre kapacitet, eller att de inte hade kapacitet 

kvar”. Samma respondent isolerade problematiken som PostNord AB stötte på med Företag som en 

generell problematik gällande virtuella servrar, nämligen att “Om du har en outsourcing-partner där 

du har virtualiserade servrar, så måste de ha tillräcklig kapacitet för att kunna öka din kapacitet. (…) 

om du når taket på deras servrars kapacitet, så kan de inte öka kapaciteten på din virtuella server som 

finns däri”.  
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4.3.1. Befintliga risker 

När vi talade om de risker som en organisation exponeras för genom molnet, så kom diskussionen att 

falla på befintliga risker kontra de risker som presenteras som molnegenskaper. 

4.3.1.1. Social Engineering och den mänskliga faktorn 

Som skrivet om i tidigare kapitel, avseende risker, så är den mänskliga faktorn något som dyker upp 

ofta i säkerhetsfrågor. En av respondenterna säger att ”man brukar säga att individen är den största 

sårbarheten och har man då 40 000 individer, så får man fråga sig hur många utav dem som är i 

riskzonen.”. Med detta avses alltså anställda som har tillgång till datorer och därigenom system – 

vilket skapar en grogrund för potentiella misstag eller skadliga handlingar. 

För att då stävja problemet måste strategier utformas för att reglera och hantera den mänskliga 

interaktionen inom IT-miljön. ”Vi pratar om tusentals människor som ska någon form av medvetenhet 

och agera på ett visst sätt. Det är egentligen någonting man behöver arbeta med löpande, och där har 

vi utrymme för förbättringar.” Fortsättningsvis menar samma person att detta är något man arbetar 

aktivt med, men att det alltid finns utrymme för förbättringar samt att det är en viktig fråga för 

organisationen. I dagsläget uppstår det situationer som ger upphov att underrätta medarbetare om 

potentiella hot:  

”Det dyker ju upp saker från och till och då försöker vi flagga för det på intranätet 

– tänk på, spara inte, gör inte det, anmäl där och så vidare. Vi skulle antagligen 

kunna lägga ännu mer tid och energi på det, för det kommer alltid då och då, någon 

som inte tänkte sig för och de (hackers) blir skickligare och skickligare. Det kommer 

nog öka ännu mer, för det är enklast att ”få träff” där, få fram mailadresser och 

skicka listigt utformade mail.”  

Att utforma en god praxis för att hantera frågor som rör oavsiktliga eller avsiktliga handlingar som 

leder till potentiell skada arbetas med på framför allt två sätt: 

”Dels kan man förminska risken genom utbildning och att ”ha det uppe” och 

påminna om det, samtidigt som man inte får tjata för mycket om det för då slutar 

folk lyssna. Men samtidigt handlar det mycket om att förminska konsekvenserna av 

effekten när det sker. Till exempel vara noga med att alla anställda och konsulter 

bara har access till det de ska ha access till, och när de byter ska deras access 

stängas ner. Då minskar man kraftigt riskerna för att det ska bli negativa 

konsekvenser när saker sker.” 

Gällande molnbaserade tjänster och datalagring i datacenter, som inte är on-premiss, så uppstår ofta en 

(inte minst) etisk konflikt om huruvida det är försvarbart att låta en annan organisation hantera 

verksamhetens och däribland kundernas data. Om detta menar en annan person: 

“Ett datacenter är säkrare sett till insider-jobb då hela deras affärsidé kretsar kring 

data och information – som måste vara skyddade. De innehar loggar på vem som 

hanterar data, och när, samt har strikta regler uppsatta för kundernas data. 

Riskerna med att någon skulle stjäla data i molnet är därmed de samma som om 

datan skulle befinna sig på företagets egna servrar. Men med det sagt så har en 

CSP förmodligen fler och striktare regler kring detta. Om en CSP skulle ha anställda 

som stal data så skulle de inte överleva inom branschen, därmed de måste ha 

rutiner och processer för att övervaka sin personal.” 
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Med detta avses alltså att molnleverantörer på så sätt potentiellt kan hantera risker gällande 

informationssäkerheten bättre, då dessa har som huvudsaklig affärsidé att göra stävja sådana 

situationer. Men sett till risker inom organisationen menar samma person att “En risk som däremot är 

större med insider-jobb är exempelvis om en konsult, som jobbar mot flera företag samtidigt, skulle 

lämna ut fel information till fel företag. Eller om mjukvara som körs tillfälligt skulle exponera data, 

som en effekt av en bugg, vilket orsakar att ett annat företag kan komma åt data genom att flera 

företag använder samma server.”. Detta följt av att hävda att dessa risker inte är nämnvärda för att 

data i sin ostrukturerade form kan designas så att den är osannolikt kan konstrueras till användbar 

information i efterhand. 

I korta drag så anses därmed risker som involverar insider-jobb eller incidenter rörande 

informationssäkerhet inte som något som kommer att bli mer angelägna i samband med en övergång 

till molnet.   

 

4.3.1.2. Denial of Service 

Som framlyft i tidigare kapitel så är tjänster, plattformer och infrastrukturer något som löper risk att bli 

utsatta för DoS-attacker av olika former. Satt i en kontext mot on-premiss-infrastrukturer anser en 

respondent att ”du har ditt skal med ditt on-premiss, med ett antal brandväggar och lösningar, men 

där lyckas man aldrig; så mycket pengar finns inte att du någon gång är 100% säker.” Med detta 

avses att en fullständig säkerhet aldrig kan garanteras med on-premiss-lösningar, utan att det snarare 

rör sig om olika skalor av osäkerhet. En annan respondent menar att man som molnbrukande 

organisation måste ställa krav på CSP, när risken är istället blir överflyttad dit. 

”Vi måste ju ställa krav på molnleverantören, det tror jag är viktigt. Så att vi inte 

bara förlitar oss på leverantören, utan vi måste vara en bra beställare genom att 

poängtera att det här är viktigt. Leverantörerna måste ju vara i framkant när det 

gäller säkerhet. Om hackare hittar nya sätt att göra utföra attacker, så måste ju 

leverantörerna vara med i utvecklingen. Och där tror jag att det är viktigt att vi 

ställer krav på molnleverantören. Man har ju som beställare också ett stort ansvar, 

men det är viktigt att vi ställer kraven.” 

En annan menar istället att leverantörerna redan är i framkant, detta då molnet aldrig skulle kunna ha 

växt så pass mycket om säkerhet inte kan garanteras. En molnleverantör har säkerheten som en del av 

dennes affärsidé, varpå ansvar och bekymmer angående dessa frågor hanteras av leverantören. 

“Jag är inte oroad över attacker mot molnlösningar, då en leverantörs största 

angelägenhet måste vara informationssäkerhet. De har en större personalstyrka 

avsatt för att enbart hantera dessa frågor, medan vi själva kanske har ett fåtal 

anställda som arbetar med sådant – och då inte med samma kompetens som 

deras.”  

I och med detta uttrycker respondenten ingen oro över säkerheten som sådan och menar vidare att 

samma typer av attacker som utgör ett hot mot molnet även varit ett ständigt hot gentemot on-premiss-

lösningar (såväl fysiska servrar som virtuella). Därigenom kan en CSP alltså erbjuda bättre säkerhet 

för organisationens infrastruktur och data, än vad organisationen själv skulle kunna göra. Om 

organisationen istället skulle behöva se över säkerhetsfrågor själva, så skulle detta innebära att de först 

måste vara medvetna om att en viss hotbild finns, hur hotet stävjas samt hur en skydd rent tekniskt ska 

implementeras.   
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4.4. Erfarenheter av molnet 

PostNord AB har även innan nuvarande implementationsprojekt haft kontakt med och har vissa 

tjänster i molnet men dessa är, som en respondent uttryckte det, ”bits and pieces” i en del mindre 

sammanhang. De har därutöver testat olika molnbaserade tjänster i såväl utveckling som testning, men 

när tjänster gått över till produktion så har tjänsterna uteslutande legat på deras virtuella och fysiska 

servrar hos fasta underleverantörer. Det är det som PostNord AB nu ska öppna upp och placera i en 

molnbaserad infrastruktur. En respondent förklarade att implementationsprojektet inte är att anse 

pionjärt, för att det de gör är att försöka skaffa sig egna erfarenheter av molnbaserade tjänster och att 

ett steg i detta är att göra själv och lära men att ett annat, viktigt steg, är att anställa personal som redan 

har erfarenheter av liknande projekt, både hos stora och små företag. De har därutöver anställt personal 

direkt från diverse molnleverantörer. Detta har de gjort för att de ska få in kompetens kring dessa 

lösningar utan att behöva göra alla lärdomar själva. 

”ett sätt att få in den erfarenheten är ju att anställa människor som redan har den 

erfarenheten sedan tidigare, så där har vi ju de senaste åren anställt personer som 

arbetat i olika företag, stora och små, där man haft olika nivåer av cloud-lösningar, även 

folk som säljer eller har sålt lösningarna” 

Trots att erfarenheten finns i företaget så uttrycker respondenterna en insikt att implementationen inte 

nödvändigtvis kommer vara smärtfri. En respondent uttrycker att ”Alla har ju en hel del att göra, 

ibland blir det ett steg fram och två steg bak, och ibland blir det två steg fram och ett steg bak och i 

slutändan kommer man framåt”. 

Däremot har Logistics under en tid varit i kontakt med molnbaserade lösningar, säger en respondent, 

genom att poängtera att ”PostNord Logistics dom använder ju Amazon och jobbar med e-Man för att 

lägga ut saker i molnet.”. 

4.5. Möjligheter i molnet 

En av våra respondenter talade om att den stora nyttan och de stora möjligheterna som företaget ser 

hos molntjänster är Economy of Scale. Det faktum att de har hundratals eller ibland tusentals kunder 

som delar samma servrar och delar på samma kapacitet ger PostNord AB möjligheten att tillgodogöra 

sig mycket hög kapacitet under den tiden på året då de behöver kapaciteten, men att de sedan kan 

släppa delar av den höga kapaciteten till andra kunder när de inte behöver den längre. Det innebär att 

PostNord AB inte ständigt behöver betala för maximal kapacitet, utan att de endast betalar för den 

maximala kapaciteten när den används; när de använder en tredjedel av kapaciteten så har de endast en 

tredjedel av kostnaden. 

“Den största fördelen för oss är ekonomin. Att vi inte behöver betala för vår ’peak 

capacity’ de 11 månaderna per år som vi inte behöver den kapaciteten. Men kapaciteten 

måste ändå finnas där – en CSP måste ha kapacitet att hantera att alla kunder utnyttjar 

sin ‘peak capacity’ samtidigt, även om det aldrig händer. Det innebär att när vi använder 

som absolut mest kapacitet så märker de det knappt eftersom de har så hög kapacitet. 

Det är bara möjligt att tillhandahålla den kapaciteten med hjälp av Economy of Scale.” 

En annan faktor med den storskaliga driften hos molnleverantörer som framhölls under intervjuerna 

var säkerhetsaspekten: ”Molnleverantörerna är ju många gånger säkrare än vilket normalt företag 

som helst, av naturliga skäl. Det ligger ’i deras DNA’; om inte de har en hög säkerhet, så hög som de 

rimligen kan ha råd med, med mycket folk; då blir de knappt spelbara, för ingen vågar placera data 

hos dem”. Detta var någonting som återkom flera gånger under intervjuerna, att en molnleverantör 
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måste tillhandahålla en väldigt hög grad av säkerhet för att vara konkurrenskraftiga och att 

storskaligheten i driften medförde en högre säkerhet än ett traditionellt on premise-system. 

”De attacker som är ett hot mot molnbaserade tjänster och system är ju även ett hot 

mot både virtuella och egna servrar. Men varje gång en CSP implementerar en 

säkerhetsfunktion eller ett skydd mot en viss typ av attack för en kund, så tar alla kunder 

del av samma skydd. Så på ett sätt är vi mer säkra i molnet; för att implementera 

samma säkerhet på våra egna servrar så måste vi först veta att hotet alls existerar, hur 

vi skyddar oss mot det specifika hotet och hur vi implementerar det skyddet. Vi är alla 

beroende av och hårt knutna till varandra i molnet, men det medför även ett skydd” 

Även att en attack mot ett företag, som delar samma server som PostNord AB, potentiellt skulle kunna 

påverka företaget var någonting som snarare sågs som en möjlighet än ett hot eftersom en CSP, för att 

vara konkurrenskraftig, måste känna till detta och därmed skydda sina kunder på ett sätt som inte ett 

företag med egna servrar har en möjlighet att göra. 

En annan stor möjlighet som sågs i molnbaserade tjänster var mobiliteten som det innebär, att ha 

tillgång till alla system var man än befinner sig. Framför allt för säljkåren var detta viktigt, eftersom 

det innebär att de kan demonstrera och testa system även om de inte befinner sig på kontoret, ”(…) 

även om man inte är on-site utan även när man är ute i norrlands inland att kunna köra från en 

mobil, så snarlika saker som möjligt”. En respondent uttryckte att ”säljare brukar vara av det kreativa 

slaget” och att det därför var viktigt för deras säljare att ”vill man ge ett snyggt intryck så måste man 

ha en hygglig teknisk miljö med sig också, gärna någon smidig platta eller så”. Molnbaserade tjänster 

var därför en naturlig väg att gå för PostNord AB, eftersom de har en fördefinierad väg in i systemet 

utifrån, till exempel för säljare. 

En stor fördel med molnbaserade system som PostNord AB ser är att man har en högre grad av 

stabilitet än on premise. Detta innebär att MTTF drastiskt sjunker. Detta leder till en hög tillgänglighet 

och därmed ett väldigt lågt produktivitetsbortfall. 

Ett viktigt sätt att styra de tre måtten ”cost”, ”speed” och ”stability” är enligt en respondent att sänka 

komplexiteten, och eftersom processen som krävs för att flytta ut systemen i molnet innebär att 

PostNord AB måste strukturera sina system på ett nytt sätt, så sjunker komplexiteten som en följd 

redan av förarbetet av molnimplementationen. 

En annan respondent nämner även att tiden som krävs för att beställa en server (mer kapacitet) 

kommer att minska och har en förhoppning om ”att vi ska få en portal där vi kan beställa en server 

och sen få den uppe inom en timme eller något. Men jag vet inte så mycket än.”.  
Samma respondent talar även om, när tillväxten inom eCommerce dyker upp som samtalsämne, att 

molnet kommer att möjliggöra snabbare deployment – ”Vi kommer att kunna leverera snabbare, mer 
time-to-market eller continuous delivery”. Vidare när det kommer till ytterligare marknadsvägar 

applikationer och konsumentinriktade tjänster så kommer molnet möjliggöra fler marknadsvägar i 

form av konsumentinriktade applikationer som, den i Danmark befintliga, ”Online Brevporto” – där en 

konsument kan ta en bild på sig själv och sedan använda denna bild som frimärke. Det är en tjänst som 

skulle kunna inkorporeras och spridas via molnet även i Sverige.  
 

4.6. Utmaningar i molnet    

En respondent uttrycker att det är många som erbjuder molnbaserade tjänster och att mognaden är 

viktig i företaget för att fatta det strategiska beslutet att övergå till den typen av system. ”för att många 

företag har inte förmågan eller kunskapen att själva, på ett klokt sätt, börja arbeta med Amazon eller 

Azure”. Respondenten menar att om företaget inte vet vad exakt vad beslutet innebär eller hur de 
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säkrar upp sin data på bästa sätt så riskerar de skada sin egen verksamhet, eftersom de då ”öppnar upp 

och börjar skjuta iväg information om sina egna kunder helt okrypterat och osäkert”. Under intervjun 

framgår att PostNord AB, bara för några år sedan, när de började pröva molnbaserade tjänster i en 

mindre skala och började ställa frågor till olika leverantörer, så fick de svar från relativt stora aktörer i 

branschen i Sverige som var ”blaha blaha”. Inte heller de stora aktörerna i branschen hade då hunnit 

få ordning på eller förstå hur de på bästa sätt skulle göra för att hjälpa sina kunder att säkra upp sin 

data, vilket var problematiskt; PostNord AB ”ville ju att någon annan ska göra det åt oss, så vi kan 

fokusera på vår business”. Respondenten menar då att det handlar om en mognad som inte fanns då 

men som finns nu, när branschen själva har lyckats få ordning på saker och ting. 

En av våra respondenter nämner att man tidvis hör om datastölder och liknande som sker, och menar 

att molnleverantörer är ett attraktivt mål för hackers på grund av att det är många olika företags data på 

ett och samma ställe. Detta innebär att risken att utsättas för en attack av något slag potentiellt är större 

än om PostNord AB hade egna servrar, eftersom en potentiell hacker skulle kunna försöka använda 

deras system som en inkörsport in i servrarna för att stjäla något annat företags data såväl som 

PostNord AB:s egen data. 

En annan risk som nämns av flera respondenter är att CSP:n smyger in ändringar i de system som 

installeras på deras infrastruktur, och att dessa ändringar eventuellt inte skulle kunna detekteras av 

PostNord AB.  Detta möjliggörs, enligt en respondent, då deras system måste integreras med 

infrastrukturen på CSP:ns servrar för att gå att köra. Servrarna måste exekvera programvarorna och 

potentiellt finns en risk att servrarnas RAM exempelvis skulle kunna utnyttjas för att smyga in kod 

eller stjäla data. Respondenten menar att det aldrig är så enkelt som man tror, för beroende på vilken 

typ av dataflöde man ska ha, så måste någon form av säkerhet implementeras. 

En annan form av utmaning som nämnts under intervjuerna är legacy och att posten har en stor mängd 

system som på grund av legacy inte kan flyttas till en moln-infrastruktur. PostNord AB har en 

förhoppning att framöver kunna migrera även dessa system till molnet, men eftersom många av de 

systemen är verksamhetskritiska så måste de fungera störningsfritt och därför körs de ännu på samma 

fysiska servrar on premise som de har legat sedan de togs i drift. 

“jag var inte involverad i avtalet i sig, men jag vet att det i avtalet kommer finnas 

specifikationer kring vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas, vem som äger datan 

och så vidare. Sedan måste självklart någon granska att avtalet efterföljs och att all data 

är säker, och även detta kommer finns specificerat i avtalet. Det har diskuterats säkerhet 

i molnet i många omgångar men jag anser att riskerna som diskuteras är större om man 

har egna servrar. De här företagen har hela avdelningar som bara arbetar med säkerhet, 

dag och natt, och det har inget normalt företag råd att göra med sina egna servrar.” 

4.7. Drivkrafter 

Under intervjuerna framgick från samtliga respondenter att beslutet att övergå till en moln-

infrastruktur har varit en process där PostNord AB:s tidigare CIO tidigt snappade upp begreppet cloud 

och varit drivande kring beslutet eftersom det ”legat i tiden” och intresserat organisationen kring 

fenomenet. 

“diskussionerna kring säkerheten i molnet har snurrat i många, många år, sedan vår CIO 

bestämde att vi skulle flytta ut i molnet, för det var det han läste i alla CIO- och 

strategimagasin och tidningar. Allt handlade om molnet” 

”Det första som skett, typiskt, är hypen. Way back, när någon säljare på något fräckt 

bolag eller motsvarande började uttrycka och hitta det nya begreppet så ska det snurra 
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några gånger på rätt ställen, på bloggar och andra ställen, och då får antingen en CEO 

eller en CIO höra det tillräckligt många gånger och ser att detta bör man nog ha koll på 

och så börjar den individen tala och intressera sin egen organisation för det. Då ser de 

att då måste vi börja kolla på det också. Där någonstans börjar den mentala resan; är 

detta en hype? Där börjar intresset när man börjar prata om det, så en viktig bit är ju att 

någon ska mynta det här ’klatschiga namnet’.” 

När PostNord AB började undersöka möjligheterna kring molnbaserade system så undersökte de inte 

vad deras konkurrenter använde för system eller hur de systemen användes, däremot poängterar en 

respondent att de mer eller mindre visste vilka typer av system som konkurrenterna använder och vilka 

problem de stod inför, eftersom det är samma problem som PostNord AB stod inför när de började 

undersöka möjligheterna att implementera en molninfrastruktur som t.ex. legacy-system. Samtidigt 

menar samma respondent att konkurrenterna och PostNord AB har samma behov av kundfokuserade 

lösningar; att leverera den smidigaste möjliga lösningen för kunder, med de applikationer som det 

innebär och att molnet är ett viktigt sätt att möjliggöra detta. 

Sedan så beskriver en annan respondent att det tidigare bildats en distinktion mellan PostNord 

Logistics och PostNords-koncernens IT-avdelning. 

”Alltså paketmängden kommer att gå om brevmängden på sikt. Så det är ju därför 

Logistik vill vara långt framme också när det gäller IT. Vi på IT har ju inte kunnat 

tillhandahålla vad dom vill ha, så därför startade dom en egen business-IT och 

jobbar på ett annat sätt med leverantörer vi har då.” 

Logistik har velat ligga i framkant när det kommer till e-tjänster på grund av att volymerna för 

konsumentinriktade leveranser och tjänster har ökat, och att PostNord ”kommer ju bli mer och mer ett 
logistikföretag med brevtjänster än vad som vi har varit förut”. Respondenten lyfter även fram att en 

drivkraft är den effektivitet som kan utvinnas ur molnet genom att beroenden mellan befintliga 

applikationer kommer att minska.  

”Det är ju för att den här uppsättningen som vi har gör att tjänster är beroende 

utav varandra. Om vi ska göra en uppdatering till exempel, så måste man ta ner 

allting istället för att bara ta ner den tjänsten. Alltså, nedtiderna kommer att 

minska och det kommer bli mer agilt och lättrörligt, och det är väl det som är målet 

också. Vi vill göra snabbare leveranser och sen är det ju att en finns app i molnet 

gör ju att den kan bli skalbar, på ett annat sätt. Om trafiken ökar så ökar ju 

prestandan också.” 

”Jag tror inte på att allting ska ligga i molnet. Det är ju lite sådär att alla följer 

trenden, att nu ska allt ligga där. Utan man måste titta på vilken tjänst det är, det 

är inte alltid det passar. Så ibland kanske man behöver on-premiss servrar.” 

Vidare så talar även en respondent om externa drivkrafterna, vid en fråga om molnet som IT-trend – 

och huruvida det är viktigt att hålla sig i tiden som, företag IT-mässigt. Där framkommer det även att 

externa intressenter har intresse 

”Ja, det är viktigt för marknaden. Det är ju marknaden som styr, vi ska inte ha 

molnet för att vi tycker att det är häftigt utan det är ju marknaden som kräver 

det. Våra kunder kräver snabbare förändringar och för att kunna tillhandahålla 

dom så måste vi jobba mer agilt och ha stabil plattform och där det går fortare att 

göra deployer eller releaser. Så det är ju våra kunder som styr egentligen, mer än 

tekniken i sig. Tekniken är ju bara en förutsättning för att nå målet som VD:n har.” 
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5. Analys 

I detta kapitel ämnar vi presentera delar av det empiriska urvalet genom teman och kategoriseringar. 

Detta för att visa på tendenser som uppenbarat sig i empirin, i form av olikheter, likheter och 

repetitioner m.m. – för att med detta kunna poängtera vilka de viktiga elementen för övergången är. 

Vidare så kommer vi här även väga empirin mot teorin, för att på så sätt kunna besvara vår 

huvudsakliga problemformulering och eventuellt göra förarbetet för vårt tilltänkta kunskapsbidrag. 

 

5.1. Tematisering 

Efter att ha granskat vårt urval i empirin så har vi upptäckt vissa samband mellan olika respondenters 

svar. Dessa kommer vi att presentera och behandla i detta avsnitt genom att först lista de teman som 

dykt upp, men också förklara varför dessa teman är av intresse för vårt arbete. 

5.1.1. Identifierade teman 

Molnet är inte mer utsatt än On-premise 

Som vårt material har visat tecken på så är de risker som lyfts fram (både av oss i intervjuer och inom 

teorin) inte unika för molnbaserade lösningar. Exempel på detta har förekommit vid åtskilliga tillfällen 

i den empiriska utsagan, däribland ”samma typer av attacker som utgör ett hot mot molnet, även varit 

ett ständigt hot gentemot on-premiss-lösningar (såväl fysiska servrar som virtuella)”. 

Överbelastningsattacker, vare sig molnet utsätts eller om det gäller servrar on-premise, leder till 

nedtider – vilka i on-premise-sammanhang riskerar vara långvariga. Vidare så är även den mänskliga 

faktorn i sammanhanget inget som är unikt för molnet, utan som empirin tyder på en risk som länge 

varit aktuell för organisationen. 

Att vi finner detta intressant är att teorin lyft fram risker som för molnet inte är exklusiva, men som 

kan aktualiseras ytterligare via övergången till molnet. En respondent behandlar ämnet med att om 

säkerhet inte kan garanteras av molnleverantören, skulle affärsidén och molnet som datamodell inte ha 

överlevt.   

Molnleverantörer erbjuder bättre säkerhet 

Något som framför allt en av våra respondenter lyfte fram, så kretsar molnleverantörers affärsidé kring 

säkerhet. Marinescu (2013) beskriver att ansvaret för säkerheten typiskt överlämnas till 

molnleverantören, något som en respondent beskrev vidare som ” varje gång en CSP implementerar en 

säkerhetsfunktion eller ett skydd mot en viss typ av attack för en kund, så tar alla kunder del av samma 

skydd.”. Detta följt av att molnleverantörer har fler personer avsatta, fler rutiner och mer kompetens 

att hantera frågor gällande säkerhet. 

Tillit för molnleverantörer 

I konjunktion med föregående teman, så har urvalet från intervjuerna visat på en tydlig tillit gentemot 

molnleverantören – i form av de uppfattningar som respondenterna verkar inneha gentemot sina 

partners. I avsnitt som ” Jag är inte oroad över attacker mot molnlösningar, då en leverantörs största 

angelägenhet måste vara informationssäkerhet.” och liknande ställningstaganden så verkar 

respondenterna i huvudsak känna sig bekväma med förvaltarens kompetens och förutsättningar. Detta 

involverar även prospekten på att leverera kapacitet i form av datorkraft vid behov, genom exempelvis 

att kunna genomföra ordrar på kort varsel vid perioder av högt prestandabehov.  
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Stabilitet förbättras via molnet 

Stabilitet är en del av de målsättningar som IT-organisationen på koncernnivå har för PostNords 

systemlösning. Trots de risker som presenterats via teori och diskuterats under intervjuerna, så anser 

respondenterna att stabiliteten kommer att förbättras genom övergången till molnet. Detta är en poäng 

som itererats vid ett flertal tillfällen i urvalet och bygger på att down-times kan reduceras genom 

möjligheter som öppnas upp via molnet, samt också på grund av att stabiliteten för företagets 

plattformar i nuläget inte är optimala.  

Nytta i förändringar 

Övergången till molnet kommer enligt materialet att resultera i att ansträngningar för att beroenden 

mellan nuvarande system, applikationer och mjukvaror ska kunna nystas upp vidtas – i och med 

övergången. Detta kommer i sin tur resultera i att den nuvarande situationen, att beroenden mellan 

komponenter orsakar att uppdateringar o. dyl. kräver att flertalet komponenter måste stängas ner, får 

en möjlighet att omarbetas. Omstruktureringar på den arkitektoniska nivån kommer därmed också att 

minska komplexiteten i systemsituationen. En annan nytta som nämns i samband med detta är 

exempelvis att IT-miljön kommer att kunna bli mer rörlig. 

Branschpåverkan 

Vid frågor rörande vad som motiverat övergången ur ett konformerande (eller banbrytande) perspektiv 

så kunde våra respondenter inte ange exempel på organisationer som utgåtts ifrån, när det kommer till 

anammandet av molnet. Istället uttrycker en respondent att det mer är en möjlighet för att ”lära sig sitt 

eget sätt”, att bygga upp ett arv och nya arbetssätt efter en mer tidsenlig systemmodell. Istället nämns 

det att fler organisationer har problem liknande PostNord, varpå övergången till molnet tycks vara ett 

sätt att på så sätt  

Istället läggs fokus på att kunder har påverkat, genom att ställa krav på snabbhet och stabilitet i 

organisationens tjänsteutbud. Förutom att blidka nuvarande kunder så kan förändringen även öppna 

upp fler marknadsvägar.  

Ekonomiska målsättningar 

Som nämnt tidigare, i och med temat som berör ”stabilitet”, så är ekonomiska målsättningar en del av 

vad som motiverat beslutet. Att nå verksamhetsmål är något som man hoppas kommer att bli lättare i 

och med övergången i och med att kostnader med förhoppning (och med stöd i praktiska exempel från 

teorin) kommer att kunna hållas nere. 

Undvika 11 månader av redundans 

Med det förra temat avses, inte minst, den kapacitet som med befintlig lösning kräver att PostNord har 

kapacitet tillgänglig att klara prestandatrycket vid jultider. Dock så leder detta till att man under 

resterande tid alltså besitter oförbrukad kapacitet, vilket i moln sammanhang skulle kunna omvandlas 

till att prestanda istället beställs när den behövs och betalas efter förbrukning. 

Möjlighet att se över vad som ska finnas och var 

Förändringen kommer med förhoppning att inbringa nytta i form av att utbudet av applikationer och 

mjukvaror kan resultera i en uppdelning och eventuell gallring av befintliga komponenter. Som 

beskrivet under temat som behandlade nyttor, så kan denna åtgärd även hjälpa till att minska 

komplexiteten och skapa struktur i exakt vad som är överförbart till molnet och vad som bör stanna 

back-end. 
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Interna målsättningar och visioner har drivit utvecklingen 

Som poängterat under intervjuer och i det empiriska urvalet så har målsättningar inom organisationen 

drivit fram kravet på förändringar. Men i kontrast till detta så är vad som nämns om ”startskottet” till 

övergången mindre motiverad av behov. Istället tas här upp att en CIO ska ha varit ledande i de 

inledande samtalen efter att molnet propagerats för inom olika kanaler. Därmed så finns evidens för att 

både molnet i egenskap av trend såväl som målsättningar för organisationen kan ha bidragit till att 

diskussioner kring anammandet av molntjänster inletts. 

Branschen i tidig mognad  

Under intervjuerna framkom att moln-branschen är i ett tidigt stadium av mognad, och att PostNord 

AB tidigare avstått från att övergå till en molnbaserad infrastruktur på grund av branschens omognad. 

Dessutom framkom att branschen fortfarande är i ett så pass tidigt stadium av sin mognad att det 

fortfarande finns vissa problem och att det är viktigt att kunden, företaget som utför implementations-

projektet, istället har den organisatoriska mognad som krävs för att de inte ska riskera att skada sin 

egen organisation genom att börja skicka data på ett osäkert sätt. 

Attraktivt mål för attacker 

Som omnämnt i det empiriska urvalet så ses molnet inte som en potentiell riskfaktor för 

organisationen, då hotbilden och svagheterna i on-premise-system liknar de som återfinns i molnet. 

Däremot så leder ”economy of scale”, då i form av stora datacenter, att större mängder uppgifter lagras 

på färre platser, än vad som syns i de mer traditionella lösningarna. Detta då, som en respondent även 

hävdade, att molnlösningar därmed gör att dataintrång i molnet blir mer attraktiva – då mer data kan 

utvinnas från, möjligtvis, fler företag i ett och samma svep. 

Att vi väljer att lyfta fram detta som tema är för att det i litteraturen inte motiverats på liknande sätt, 

varpå vi tycker att parallellen molnet som affärsmodell och den befintliga riskbilden därmed 

aktualiseras ytterligare. Ett ytterligare skäl är att det har hanterats på olika sätt respondenter emellan i 

empirin. Som kommentar på just datastölder så säger en av våra respondenter att data i sig inte är 

användbart utan kan designas så att programlogik krävs för att strukturera denna till användbar 

information. 

Sårbar för attacker genom systemintegration 

Under intervjuerna framkom en viss oro, en tanke, hos en respondent kring risken med att placera 

känsliga system på en infrastruktur som inte är under företagets egen kontroll. Att det finns en risk att 

infrastrukturen, på vilken PostNord AB kommer köra sina system, kan användas för att stjäla data eller 

på annat sätt påverka systemen som installeras. En CSP kan göra förändringar i dessa system utan 

företagets vetskap och utan att dessa förändringar på något vis detekteras. 

Olika attityder gentemot risker som präglar molnet 

Trots att risker som tagits upp i och med intervjuerna har visat tecken på att man anser att dessa är 

hanterbara genom leverantörens kompetens, så vill vi ändå tydliggöra att vissa distinktioner gällande 

attityder gentemot riskernas genomslagskraft har påträffats. En respondent har visat på viss 

försiktighet i detta avseende och poängterat att det är viktigt att man som beställare ställer rätt krav på 

leverantörens säkerhet. En annan menade att riskerna är befintliga, men inte nödvändigtvis större än 

med on-premise, och att man som organisation måste våga ta somliga risker för att kunna ta sig 

framåt. En åsikt som dykt upp, har istället gett fullt förtroende gentemot leverantören och varit noga 

med att poängtera att somliga karaktärsdrag hos on-premise-system orsakar att samma risker som 

präglar molnbaserade tjänster, skulle ha mycket större genomslagskraft i form av längre ”down-times” 

hos on-premise-baserade lösningar. 
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Vi tyckte att dessa tre distinktioner var viktiga att lyfta fram för att ge en så bred beskrivning som 

möjligt av förhållningssättet kring ett av arbetets huvudområden – risker.  

Legacy 

Sett till legacy-systemen så syns olika svar från olika respondenter. Att hantera legacy-system i 

samband med övergången till molnet bjuder på utmaningar och omöjligheter. Legacy-system kräver 

exempelvis specifika förutsättningar för att kunna köras, varpå en total övergång till molnet tycks vara 

svår att genomföra – hävdar en respondent. En annan faller in på ett liknande spår genom att 

konstatera att man inte ska svepas med i trenden ”att allt ska finnas i molnet”, utan att det finns 

reserverade exempel på saker (exempelvis master data) som bör hållas back-end. En tredje vision i 

sammanhanget involverar istället att målsättningen med molnet, eller nåt annat beroende på hur 

möjligheter till systemlösningar utvecklas, är att alla komponenter ska kunna opereras via det. 

Detta är ett av de få exemplen på att åsikter går isär från våra respondenter och att visar en viss 

tendens om att möjligheterna i molnet inte ännu är fullt kartlagda. Då beroenden ser ut som de gör i 

dagsläget så går vissa utav dessa system heller inte att temporärt stänga ner, då ett flertal tjänster är 

beroende av dessa. 

Förändrade konsumtionsmönster 

Något som ytterligare har blivit en drivkraft har varit de förändrade förutsättningar som beskrivits i det 

empiriska urvalet. Tidigare har kommunikationslösningar i form av leveranser av brev varit en större 

faktor och ett större fokus för PostNord, men med sviktande brevmängder och nya marknadsvägar 

genom växande eCommerce (större mängder av B2C-leveranser med mera) så skiftas företagets roll 

mot att erbjuda brevtjänster, men att affärsidén istället kommer att handla mer om att vara ett 

logistikföretag framöver. 

Förändringar som dessa kräver då nya förutsättningar och förändringsarbete för att vidhålla 

konkurrenskraft, varpå vi ansett att denna företeelse är väldigt intressant som tema. 

5.1.2. Kategorier 

Vi har valt att kategorisera våra teman efter de tre kategorier som växt fram under strukturerandet av 

empirin: ”Fördelar i molnet”, ”Utmaningar i molnet” och ”Drivkrafter”, samt ”Risker” därtill som en 

delkategori till ”Möjligheter” och ”Utmaningar”. Dessa kategorier växte fram naturligt eftersom våra 

respondenter framför allt talade om vilka möjligheter som finns i molnet och vilka nyttor som 

PostNord AB ser i molnet. Dessutom så nämndes under intervjuerna vissa risker som värderades och 

vi har även sett en del mönster avseende drivkrafterna bakom förändringarna. Eftersom dessa tre 

kategorier växte fram så naturligt under intervjuerna så hade det tett sig märkligt om vi hade valt att 

kategorisera våra teman på annat sätt. 

Tema Kategori 

Molnet är inte mer utsatt än On-premise Risker/Utmaningar i molnet 

Molnleverantörer erbjuder bättre säkerhet Fördelar i molnet 

Tillit för molnleverantörer Fördelar i molnet 

Stabilitet förbättras via molnet Fördelar i molnet 

Nytta i förändringar Fördelar i molnet 

Branschpåverkan Drivkrafter 

Ekonomiska målsättningar Fördelar i molnet 

Undvika 11 månader av redundans Fördelar i molnet 

Möjlighet att se över vad som ska finnas och var Fördelar i molnet 

Interna målsättningar och visioner har drivit förändringen Drivkrafter 
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Branschen i tidig mognad Risker/Utmaningar i molnet 

Attraktivt mål för attacker Risker/Utmaningar i molnet 

Sårbar för attacker genom systemintegration Risker/Utmaningar i molnet 

Olika attityder gentemot risker som präglar molnet Risker/Utmaningar i molnet 

Legacy Utmaningar i molnet 

Förändrade konsumtionsmönster Risker/Drivkrafter 

 

Sett till SWOT-modellen (se tabell 2) så har vi valt att inkorporera den lite annorlunda gentemot hur 

den vanligtvis brukas, d.v.s. till att göra nulägesanalyser. Då vårt arbete inte bedömer genomförbarhet 

och prospekt, utan behandlar något som redan beslutats om så har strukturen förändrats också 

förändrats. ”Threats” och ”Weaknesses” behandlas diskuteras istället som ”Risker” och ”Utmaningar”, 

ibland i konjunktion men ur olika perspektiv. ”Strengths” och ”Opportunities” har vi istället också valt 

att sammanfoga till ”Fördelar”, då det i sammanhanget inte är lämpligt att göra en fördelning av 

externa och interna faktorer. Den kvarstående kategorin, ”Drivkrafter”, avser innehålla de teman som 

rör bedömningsgrunder för den institutionella organisationsteorin.  

5.2. Diskussion 

I detta avsnitt ämnar vi lägga grunden för vad som ska mynna ut i vårt egentliga resultat samt 

forskningsbidrag, genom att behandla våra avgränsade teman via den litteraturgenomgång som 

presenterats i tidigare kapitel. 

5.2.1. Risker och utmaningar i molnet 

De teman från empirin som behandlat risker och utmaningar (se tabell 3) har avgränsats till: 

- ”Olika attityder gentemot risker som präglar molnet” 

- ”Molnet är inte mer utsatt än On-premise” 

- ”Sårbar för attacker i och med systemintegration” 

- ”Attraktivt mål för attacker” 

- ”Branschen i tidig mognad” 

- ”Legacy” 

”Olika attityder gentemot risker som präglar molnet” 

Satt i kontext till litteraturen så görs inga direkta kopplingar gentemot de olika riskernas aktualitet och 

hur detta skulle kunna komma att påverka inneboende uppfattningar hos en beställare. Marinescu 

(2013) skriver dock att riskerna förflyttas från verksamheten till molnleverantören i och med att en 

molnbaserad lösning väljs. Detta bör på så sätt påverka verksamhetens attityd gentemot de samma, då 

skyddet blir något förväntat och en del av affärsöverenskommelsen. Dock så bör det nämnas att 

applikationer som utvecklas och/eller beställs av en organisation för att köras på de molnbaserade 

plattformarna alltid kommer att kräva rigorösa penetrations- och stresstester. Detta kan försvaras som 

ett icke-exklusivt särdrag för just molnbaserade tjänster, men i grund och botten innebär tjänsteutbudet 

i molnet att tjänster, lagring och virtualiserade resurser är exponerade till en större grad jämfört med 

traditionella lösningar. Avram (2015) menar att det räcker med att en enda applikation inte är 

tillräckligt säkrad för att en attack ska kunna ta ner en hel infrastruktur, om än temporärt. 

Dock tar teorin inte upp distinktionerna mellan exempelvis on-premise-lösningar och molnet i detta 

sammanhang, eller hur molnet som affärsidé (som framlyft i vår empiri) innebär att säkerhet hos 

molnleverantören rimligtvis är mycket högt prioriterat. Med det sagt anser vi att de olika synerna på 

riskerna, kanske inte nödvändigtvis är ett fenomen som bör fästas allt för mycket vikt vid. Istället bör 
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det iakttas att respondenterna har olika bakgrund och ansvar inom organisationen, varpå olika kontakt 

med risker och kännedom leverantörens tillvägagångssätt snarare kan påverka – snarare än riskernas 

aktualitet i molnsammanhang. I korthet menar vi att olika personer möjligtvis behandlar risker som 

potentiellt bekymmer beroende på enskilda perspektiv på molntjänsternas mognad och framväxt, i 

förhållande till dessas nyttor. 

”Molnet är inte mer utsatt än On-premise” 

Då vi tidigare lyckats etablera att risker som beskrivs i litteraturen (främst DoS-attacker i dess olika 

former) inte sätts i en kontext som för molnet är helt unik, så ser vi en viss rimlighet att göra 

kopplingen som porträtteras – att riskbilden mot molnet inte skiljer sig mycket gentemot det hot som 

finns i on-premise (såväl fysiska som virtuella lösningar). Däremot så bör det belysas, som nämnt av 

Ali et al (2015) att fler risker finns att diskutera – inte bara genomslagskraften. Molntjänster förlitar 

sig på virtualisering av nätverk, servrar och emulerade miljöer för att uppnå många av de tekniska 

fördelarna (skalbarhet, plattformsoberoende, hårdvaruoberoende m.m.). Författarna (Ali et al 2015) 

beskriver här att virtuella nätverk, som har i uppgift att upprätthålla kommunikationen mellan 

emulerade maskiner (definierade som virtuella maskiner), inte innehar samma skydd som de hårda 

nätverken på vilka dessa skapas. Detta gör att om en eller fler maskiner i ett virtuellt nätverk har nåtts 

av personer med ont uppsåt, så kan en attack enklare utföras inom ett moln då säkerhetsprotokoll som 

körs på de hårda nätverken inte omfattar den virtuella kommunikationen (Ali et al 2015). 

Avram (2015) lyfter fram att applikationer som körs av anställda i anslutning till molnet kan vara 

bristfälliga och på så sätt utgöra en säkerhetsrisk, men även där måste vi se till de egentliga 

skillnaderna gentemot on-premise. Sedan kan man också se till konsekvenser av attacker i förhållandet 

mellan on-premise-lösningar och molnet. Detta kan mycket väl ett mer intressant studium än huruvida 

riskerna ökar eller minskar med anammandet av molnbaserade tjänster. Om exempelvis en Sharepoint-

server blir utsatt för en attack, och sedermera går ner, så kan applikationer i back-end i on-premise-

sammanhang fortfarande köras. Medan i ett moln, så ges potentialen att tillfälligt stänga ner samtliga 

tjänster som ligger i direkt anslutning till det attackerade molnet (Chou 2013). Vad detta får för 

effekter, samt hur långgående dessa effekter blir är sedan ett studium som vi valt att avgränsa oss från i 

samband med vårt arbete – men något som bör nämnas i samband med detta är att konsekvenser i vart 

fall behandlas olika i litteraturen. 

Men även där så måste problemet delas upp i påverkansgrader och utsatthet beroende på delivery- och 

deployment-model. Exponerade tjänster i hybrid-, public- och community clouds (där flera användare 

delar på ett moln och de resurser som ett uppsatt moln erbjuder) bör rimligtvis öka risken för vilket 

genomslag en attack får, såväl som hur pass mycket riskerna växer. Återigen så gör litteraturen ingen 

distinktion heller mellan dessa modeller, utan behandlar molnet på ett mer generellt manér. 

”Sårbar för attacker i och med systemintegration” 

Detta är en av de risker som identifierats av såväl respondenterna som litteraturen. Dutta et al (2013) 

beskriver detta som att misstag/oönskade handlingar genomförda av såväl anställda inom den 

beställande organisationen men även, vilket detta tema berör, den organisation som levererar 

molnlösningen. Litteraturen beskriver detta som ett problem som kan hanteras via garantier och 

överenskommelser med leverantören, men också att det ytterligare fordrar förberedelser och insikt från 

beställarens håll genom krishanteringsplaner med mera (Dutta et al 2013). 

Våra respondenter har beskrivit att förhandlingarna och själva övergången till molnet inte ännu har 

rört sig så långt i det avseendet. Dock så bör det förtydligas att den ”mänskliga faktorn” tycks vara 

något som behöver hanteras från den beställande sidan samt något som kräver planering och 

mitigering.  
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”Attraktivt mål för attacker” 

Som behandlat innan, så har antalet dataintrång och antalet uppgifter som stjäls via dessa ökat under 

molnets framfart (RBS 2015). Sedan om kausala paralleller kan dras däremellan direkt, kan 

omdiskuteras, så innebär ”economy of scale” i molnsammanhang att ett större datacenter ger mer 

avkastning. Detta i sin tur leder till att fler uppgifter lagras på ett och samma ställe, varpå molnet blir 

ett attraktivare mål för riktade attacker.  

Detta behandlas inte som ett uteslutande fenomen i litteraturen, men Chou (2013) m.fl. nämner att 

access till ett moln kan uppnås på olika sätt och därmed möjliggöra attacker och dataintrång. Delvis 

genom att utnyttja svagheter i molnet som datamodell genom att det räcker att en angripare får 

”authorization” för att sedan kunna komma åt allt som molnet i fråga hanterar (Avram 2015). Detta 

kan, som nämnt, ske genom en angripare antingen överbelastar en tjänst och utnyttjar svagheter i 

omstartsrutiner (Chou 2013) eller att virtualisering på olika sätt exploateras för att nå samma resultat 

(Ali et al. 2015). 

I och med detta finner vi att det finns evidens för temat, då både potentiell avkastning och möjlighet 

gör molnet attraktivt att attackera. Men samtidigt så måste även datas innebörd belysas, som en av 

våra respondenter nämnt. Data kan i sin tur krypteras och lagringsstrukturer kan brukas för att göra 

data obrukbar i sin råa form. 

”Branschen i tidig mognad” 

En av utmaningarna vi identifierade i litteraturgenomgången, genom Dutta et al. (2013) var ”att kunna 

garantera återställningsalternativ och minimera effekterna av att anställda åsamkar skador på grund 

av oerfarenhet”. Detta, framför allt den andra delen av ovanstående, är en av potentiellt flera möjliga 

utmaningar som ett företag riskerar ställas inför på grund av att moln-branschen ännu är i ett tidigt 

stadium av mognad. En CSP som ännu inte fått till stånd samtliga rutiner kring hur ändringar skall 

hanteras och hur kunders data skall hanteras riskerar att åsamka skador för kunden, och på grund av 

den tidiga mognaden i branschen valde PostNord AB att avvakta i sin implementering av moln-

baserade system. 

Utöver den relativt svaga kopplingen till Dutta et al. (2013) så fann vi ingen direkt koppling till de 

risker och utmaningar som normalt avses i akademisk litteratur, eftersom dessa utmaningar och risker 

oftast är av teknisk karaktär och främst avser dataintrång. Därför ser vi ett behov av att lyfta fram och 

belysa utmaningen. Många av de tekniska utmaningar som normalt avhandlas i akademisk litteratur 

har däremot en nära koppling till den tidiga mognaden i branschen, till exempel att anställda hos ett 

företag eller en leverantör av misstag eller med avsikt kan få åtkomst till säkerhetsinställningar för 

molnet, installera eller ladda upp bristfälliga programvaror/skadlig kod eller helt enkelt komma åt 

känslig data (Chou 2013). Detta ser vi som en potentiellt direkt följd av att branschen ännu inte hunnit 

mogna, eftersom en CSP:s hela verksamhet byggs kring kunders data och att de rimligen, när 

branschen hunnit mogna, kommer skydda sig mot den typen av risker. 

”Legacy” 

När det kommer till utmaningen kring Legacy och de utmaningar som det medför för en 

implementation av molnbaserade tjänster, med virtualisering av potentiellt arkaisk infrastruktur, så 

finner vi inga kopplingar till litteraturen. Antingen finns här en brist i tidigare akademisk litteratur, att 

utmaningen inte behandlats i den litteratur som behandlar risker och utmaningar i molnet, eller så är 

det en brist i den litteratursökning som vi utförde i tidigare kapitel. 
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5.2.2. Fördelar i molnet 

”Molnleverantörer erbjuder bättre säkerhet” 

När datasäkerhet i molnet behandlas i akademisk litteratur så behandlas det oftast i avseendet att 

molnet är mindre säkert än traditionella system eftersom virtuella nätverk, som har i uppgift att 

upprätthålla kommunikationen mellan virtuella maskiner, inte innehar samma skydd som de hårda 

nätverken på vilka dessa skapas (Ali et al. 2015), att en attack mot molnservrar tillfälligt har potential 

att stänga ner samtliga tjänster som ligger i direkt anslutning till det attackerade molnet (Chou 2013) 

vilket kan drabba samtliga system som företag har i molnet och liknande. 

Men vi fann belägg för att det fanns dolda fördelar med dessa potentiella risker. Eftersom en CSP 

måste skydda sig från dessa så har de en betydligt högre säkerhet än vad ett normalt företag har, och 

eftersom samma överbelastningsattacker eller försök till dataintrång kan ske mot ett företags egna 

servrar, likväl som ett företags molntjänster, så kan ett företag vara bättre skyddat hos en CSP än med 

sina egna fysiska servrar. Den dolda nyttan med den potentiella risken är någonting som vi inte funnit 

beskrivet i akademisk litteratur. 

”Tillit för molnleverantörer” 

Marinescu (2013) definierar tillit som ”trust of a party A to a party B for a service X is the measurable 

belief of A in that B behaves dependably for a specified period within a specified context (in relation to 

service X)” och menar att tillit är någonting som en molntjänsteleverantör behöver bygga upp med 

hjälp av policier och rykte, vilket faller väl samman med våra observationer vid de intervjuer vi utfört, 

där respondenter uttryckt dels att de har ett stort förtroende för leverantörer men även att den här 

tilliten har byggts upp eftersom ”om inte de har en hög säkerhet, så hög som de rimligen kan ha råd 

med, med mycket folk; då blir de knappt spelbara, för ingen vågar placera data hos dem”. Så det 

faktum att en molntjänsteleverantör har funnits på marknaden under en viss tid gör att de redan har en 

viss tillit, eftersom de inte hade varit spelbara eller konkurrenskraftiga om de inte hade haft tillräcklig 

säkerhet, exempelvis. 

”Stabilitet förbättras via molnet” 

Eftersom en CSP har möjlighet att omdirigera belastning mellan olika moln (Ali et al 2015) så kan en 

hög stabilitet upprätthållas i systemen, vilket vi fann var viktigt (ett av tre huvudsakliga kriterier) för 

våra respondenter och var en av de viktiga fördelarna med ett molnbaserat system. Den höga 

stabiliteten hos en CSP innebär att tjänsternas MTTF stiger och att tjänsterna ligger nere mycket sällan. 

”Nytta i förändringar” 

Enligt Asri (2015) möjliggör ett molnbaserat system att applikationer, data och dokument kan delas på 

ett förhållandevis enkelt och säkert sätt vilket tillåter samverkan för organisationer eller personer i en 

stor utsträckning. Men för att kunna tillgodogöra sig och på bästa sätt tillvarata den här styrkan, 

framkom under våra intervjuer att ett företag behöver strukturera sina system på ett nytt sätt vilket 

sänker komplexiteten i infrastrukturen och redan därigenom uppnår organisatoriska nyttor. 

”Ekonomiska målsättningar” 

En av de nyttor som normalt avhandlas i akademisk litteratur är de ekonomiska nyttor som ett moln-

baserat system innebär, eftersom man istället för att själv köpa upp dyr infrastruktur kan hyra 

“computing power” och applikationer från molnleverantörer (Avram 2015). För samtliga typer av 

företag så bidrar även molnbaserade tjänster med möjligheten att dimensionera kostnader efter den 

datorkraft som faktiskt används (sett till lagring, serverbelastning vid drift m.fl.) (Ali et al. 2015). 

Därför kan anställda komma åt hårdvaruresurser vid behov varpå utvecklingsprojekt, som vanligtvis 

skulle krävs större investeringar i hårdvara, numera kan utvecklas snabbare p.g.a. virtualiserade 
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miljöer och att kostnader för hårdvara lämnas till CSP. Detta leder i sin tur att ett större tjänsteutbud av 

mjukvaror/ytterligare molnbaserade tjänster därmed kan lanseras snabbare och med väsentligt mindre 

investeringar än tidigare (Avram 2015). 

Dessa ekonomiska nyttor var en av de absolut största fördelarna som diskuterades av våra 

respondenter också och det framgick tydligt att det var de ekonomiska nyttorna som var en av de 

största drivkrafterna bakom övergången till en molnbaserad infrastruktur. 

”Undvika 11 månader av redundans” 

En CSP har möjligheten att dimensionera kostnader efter den datorkraft som faktiskt används (sett till 

lagring, serverbelastning vid drift m.fl.) (Ali et al. 2015), vilket innebär en stor ekonomisk vinning för 

PostNord, eftersom deras kapacitetsbehov är dubbelt eller tre gånger så stort under julen. En moln-

baserad infrastruktur innebär i detta fall att de själva slipper hålla eller ens betala för den dubbla eller 

tredubbla kapaciteten under de 11 månader per år som de faktiskt inte behöver den. 

”Möjlighet att se över vad som ska finnas och var” 

Som nämnt i litteraturgenomgången så öppnar en molnbaserad infrastruktur upp för nya typer av 

applikationer, som t.ex. interaktiva mobiltjänster som är platsmedvetna och kan reagera på 

användarinformation eller information från sensorer, eller applikationer som under perioder behöver 

stora mängder hårdvarukraft (Ali 2015). Under våra intervjuer framkom att PostNord har ett behov av 

att göra en inventering av sina system för att se vilka system som behövs, vilka som kan flyttas till 

molnet och vilka som de behöver behålla på egna servrar (t.ex. kritiska Legacy-system) och så vidare. 

Förutom möjligheten att göra den systeminventeringen som krävs, så öppnar en molnbaserad 

infrastruktur upp för möjligheten att förändra många system med ny information, som t.ex. 

platsinformation, vilket ytterligare kan minska komplexiteten i den systemmiljö som 

PostNord AB har i dagsläget eftersom de eventuellt kan avveckla diverse system som blir 

redundanta tack vare den nya infrastrukturen och de möjligheter som ges därigenom. 

5.2.3. Institutionell organisationsteori och förändringsfaktorer 

Detta avsnitt avser behandla de drivkrafter som vi isolerat via teman utifrån empirin. Den 

institutionella teorin behandlar förändringsfaktorer som är betydande, dels genom att dela upp 

motivation till förändringar som en jakt på effektivitet och legitimitet (Eriksson-Zetterquist 2009). 

Vidare så menar teorin att det finns tre olika krafter, isomorfer, representerar skäl till förändringar – 

den normativa, tvingande och den imiterande. 

 

De isolerade teman som specifikt rört drivkrafter, och kategoriserats som sådana, innefattar: 

 

- ”Branschpåverkan” 

- ”Interna målsättningar och visioner har drivit förändringen” 

- ”Förändrade konsumtionsmönster” 

Den normativa isomorfen 

Vi har med våra avgränsade teman inte sett några tendenser som pekar på att den normativa kraften, i 

sittande bemärkning, är något som har påverkat organisationens övergång till en molnbaserad 

infrastruktur. Sett till branschpåverkan, så behandlar snarare denna ett externt tryck (från marknaden) 

som i grund och botten har sin rot i att bibehålla konkurrenskraft genom att bli konform med de krav 

som ställs. Likadant kan uttryckas om de förändrade konsumtionsmönstren och de effekter som detta 

är fått. 
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Däremot behandlar de ”interna målsättningarna” och dessas inverkan något som berör den normativa 

principen. Som nämnt, så har en CIO haft en betydande roll som sponsor av möjligheterna i de 

molnbaserade tjänsterna. Som ett derivat av innebörden av utbildningar och professioners inverkan på 

beslut om förändringar – så verkar det därmed som om just professionernas roll passar för att beskriva 

skeendet. En CIO bestämde, efter påverkan från strategiska artiklar och fackmagasin, att en övergång 

till molnet skulle sättas i verket – vilket visar på liknande tendenser som de som Eriksson-Zetterquist 

(2009) beskriver om organisationens förhållningssätt till legitimitet. Med detta avses alltså att 

förändringen på ett visst sätt kan kopplas till att ha tagit kraft i att en individ med hög legitimitet, 

genom sin position, därmed förmedlat ett intresse och en strategi för ökad effektivitet – varpå 

organisationen sedan börjat undersöka möjligheten att, i det här sammanhanget, övergå till molnet.  

Detta är det enda exemplet vi har kunnat urskilja som något normativt i situationen. I korthet så tycker 

vi att definitionen verkar vara ganska smal och svår att applicera i ett sammanhang som teknik och 

organisationer. Som författaren diskuterar (2009) så är den institutionella teorin präglad av vissa 

tillkortakommanden när det handlar om att bedöma teknik som element i dessa sammanhang, men vi 

finner samtidigt att parallellen är mellan professionen och den innefattade legitimiteten tycks passa in 

på scenariot som temat behandlar. Övriga exempel på detta skulle exempelvis också kunna vara att 

utbildade människors och/eller professioners inverkan i sammanhanget, även kan ses utifrån det 

perspektiv att även konsulter och tilltänkta partners som kopplats in angående övergången därmed kan 

tillskrivas som normativt påverkande. Dock så finner vi vare sig stöd för detta direkt i empirin eller 

direkta definitioner i litteraturen på att detta är vad den normativa isomorfen avser. 

Därmed så vill vi bedöma den normativa isomorfen i sammanhanget som till viss del påverkande, men 

samtidigt inte ensamt verkande eller fullständigt förklarande till vad som varit tongivande i 

motiveringen till övergången till molnet. 

Den tvingande isomorfen 

Den tvingande isomorfen behandlar hur organisationer påverkar varandra till att genomgå förändringar 

eller hur lagstiftare eller myndigheter på olika sätt forcerar fram dessa (Eriksson-Zetterquist 2009). 

Sett till den raka beskrivningen på den tvingande isomorfen så skulle en situation krävas, där antingen 

en konkurrent eller annan organisation tvingar fram en förändring genom att antingen ställa krav på 

organisationer eller genom att själva anamma förändringar tvinga andra att följa efter för att kunna 

hålla jämna steg (Eriksson-Zetterquist 2009). I denna isomorf så ser vi lite större potential för att hitta 

förändringsfaktorer. 

Sett till temat ”Branschpåverkan” så kan vi konstatera att PostNord har identifierat att andra 

organisationer har haft liknande, IT-relaterade problem. I beslutet att övergå till molnet säger man 

dock, att man vet på ett ungefär hur andra organisationer jobbar och vilka system de har. Som empirin 

har visat på så blir PostNord snarare en av de organisationer som för andra kan ses som tvingande, då 

övergången till molnet är utgrundad i att nå en större effektivitet. Detta kan i sin tur få andra 

organisationer att känna av den tvingande isomorfen, men förklarar ej fenomenet i sin beskrivna 

bemärkelse – nämligen vad som just nu påverkar övergången till molnet.  

Där ser vi istället en större förklaring i den andra aspekten som lyfts fram, att kundernas krav på 

effektivitet och stabilitet i tjänsteutbudet är en maktfaktor i sammanhanget. Som definierande skäl i 

beslutet av att övergå till en molninfrastruktur, ser vi därmed kundernas roll som tvingande isomorf 

som en skälig faktor. Dock i detta syns inte en den strävan efter en konform situation i branschen, som 

beskrivs av Eriksson-Zetterquist (2009), utan snarare strävan att förena egna målsättningar om 

effektivitet med att bli konform med marknadens krav. 

I samma ljus så kan de förändrade förutsättningarna i konsumtionstrender ses som paradigm och en 

tvingande kraft. Genom att brevsaldon minskar men paketleveranser direkt till konsumenter ökar, i 

form av beställningar via tjänster på internet har fått ett uppsving, så har också ett omvärldskrav 
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kommit att forma förändringen. Som beskrivet i det empiriska urvalet så har marknadstrender lett till 

att PostNord blivit mer inriktade på att leverera logistiklösningar, med brevtjänster därtill – i vilket 

molnet porträtteras som ett medel att nå eftersträvad effektivitet. Om detta är ytterligare ett skäl till att 

molnet kommit att väljas som systemlösning är i empirin inte helt tydligt, men vi anser att det externa 

kravet på förändring och stabilitet verkar vara en rimlig maktfaktor i sammanhanget. 

Sammanfattningsvis ser vi därmed att förändrade krav på organisationen och en egen strävan efter nå 

effektivitet i samband med detta som en starkt påverkande isomorf efter vad som framkommit i 

empirin. 

Den imiterande isomorfen 

Den imiterande isomorfen beskrivs som den kraft som får organisationer att replikera arbetssätt som 

brukas i andra organisationer i strävan att nå högre effektivitet. Replikeringen av arbetssätt, rutiner 

eller tekniska tillämpningar utgörs i grund och botten av att organisationen inte vill riskera att 

misslyckas med att hitta ett eget fungerande arbetssätt. Därmed efterföljs beprövade metoder för att 

undvika kostnader och risken i att tidsåtgången att utveckla nya arbetssätt mitigeras (Eriksson-

Zetterquist 2009). 

Definitionen av denna isomorf gör den svårtillämplig i det här fallet. Detta då att anamma molnet i sig 

inte kan anses vara en replikering eller imitation, då molnet (som beskrivet) snarare är ett medel för att 

nå verksamhetsmål och anpassa sig till förändrade krav, snarare än en procedur på egen hand som 

ifrån andra organisationer kan imiteras. 

Vidare så har en respondent förklarat att molnet blir en chans att för organisationen på egen hand 

arbeta fram effektivitet, vilket står i klar kontrast med definitionen på den imiterande isomorfen – att 

sådant avstyrs genom att beprövade metoder tillämpas. Vidare, sett till temat ”branschpåverkan”, så 

har konkurrenters arbetssätt inte kunnat replikeras, då PostNord snarare har isolerat likheter snarare 

har funnits i att lösa liknande problem. I vår empiri anser vi därmed att vi inte har tillräcklig 

information för att fastslå att den imiterande isomorfen, som beskriven i litteraturen, skulle bidra med 

en skälig beskrivning av övergången till molnet. 

5.2.3.1 Diskussion kring institutionell teori 

Den institutionella organisationsteorin och dess tillämpning i denna ansats har varit en grund för att 

förklara förändringstryck eller vad som orsakar att en organisation väljer att genomgå en förändring. 

Som påvisat så har vi sett tendenser av såväl normativa och tvingande förändringsteman, dock med 

den normativa så krävdes vissa omformuleringar – men väsentligen avses samma sak, att personer 

med viss utbildning/profession driver förändringen. Vi har funnit teorin användbar för att förklara 

förändringar som eget studium, men har samtidigt stött på svårigheter att korrekt tillämpa den p.g.a. 

kompabilitet med ämnet.  

Den institutionella teorin företräder i det här avseendet rutiner eller hur praxis förändras kring detta, 

medan en molnövergång inte nödvändigtvis innebär att sådana förändringar uppstår. Molnet i sig 

handlar om att tjänster exponeras (eller att exponerade tjänster används) och att virtualiserade resurser 

används istället för att resurserna finns hos den brukande organisationen (servrar, nätverk, databaser 

m.m.). I och med detta så har exempelvis den imiterande isomorfen varit svår att matcha, då denna 

specifikt avser imiterandet av arbetssätt och praxis – i vilket molnet snarare är ett medel än en regelrätt 

praxis. 

Därmed bidrar den institutionella teorin med en viss grund för våra antaganden, medan den i andra 

avseenden inte gör det. Men med detta i åtanke så har vi strävat efter att inte anpassa teorin utan 

istället poängtera var den brister i samband med ämnet. Möjligtvis så skulle teorin kunna utvecklas 

ytterligare (vilket vi till viss del behandlar i våra förslag på vidare studier) genom att skapa en skarpare 



 

 

 

39 

förankring till IS/IT-relaterade förändringar, men som förklaringsgrund för strikt organisatoriska 

fenomen i övrigt så har den varit fullt användbar. 

5.3. Analysdiskussion 

Vårt syfte och slutgiltiga bidrag tycks oss sammanfalla, varpå vi upplever att måluppfyllnad har nåtts. 

Som diskuterat i det andra kapitlet (om metod) så har vi även haft som strävan att nå ett generaliserbart 

resultat, detta genom att identifiera de påverkansfaktorer som beskrivits i föregående avsnitt. Genom 

analysen och de huvudsakliga slutsatser som angetts känner vi att detta till viss del har uppnåtts, då vi 

använt en brett beskrivande teori (institutionell teori) för att hitta tendenser som bidrar till att beslut 

om förändring tas. Genom detta har vi försökt skapa en tydlighet i varför organisationer väljer att 

övergå till molnet, i den föreslagna utsträckningen (IaaS). Genom påvisandet av tendenser (genom 

tematisering) och ett försök till konceptskapande hoppas vi även att ansatsen kommer att kunna bidra 

till teoribildning, som föreslaget av Walsham (1995), genom att om liknande tendenser uppvisas inom 

andra studier – av liknande omfattning – så kan mer definitiva slutsatser även dras. 

Ytterligare problematisering skulle krävas för att behandla övergångar/användande av en annan skala, 

i form av PaaS och SaaS, då problem/risker av olika grad även präglar dessa – men på ett annat vis än 

som beskrivits i denna ansats. Sedan spelar även ”deployment models” in en stor del i utsattheten som 

en organisations data/tjänster ställs inför, varpå vi vill vara noggranna med att understryka att vi anser 

oss ha bidragit med en god måluppfyllnad inom de aspekter vi har avgränsat oss till. 

Faktorn benämnd ”strävan efter effektivitet” kan tyckas vara godtycklig eller oförenlig med ett 

tolkande perspektiv, då den till stor del sammanfaller med vad den utvalda teorin har beskrivit om de 

molnbaserade tjänsternas fördelar. Men den omnämns här för att den både har varit framträdande och 

karaktärsgivande i vår empiri, men också för att den på ett bra beskriver vad den institutionella teorin 

kallar ”effektivitet” – försatt i ett IT/IS-sammanhang.   

Angående spårbarhet och trovärdighet så upplever vi att vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att 

hålla dessa på en god nivå. Trovärdighet har arbetat med genom att framför vara tydliga och ärliga 

med våra avgränsningar och andra förhållningssätt till uppsatsens fokalområde. Sedan har vi även 

framfört såväl metod-, litteratur- och genomförandekritik för att lyfta fram och behandla olika 

svagheter i både vårt upplägg och utförande av studien. Med dessa tillgrepp och transparens i övriga 

delar (urval, respondenternas bakgrund m.m.) anser vi att vi har fått ett trovärdigt resultat. 

Spårbarheten har arbetats med på samma vis, genom att vara noggranna med stringens i våra 

resonemang och öppet beskriva hur vi arbetat fram olika teman i analysen – samt hur dessa förhåller 

sig till såväl empiri som analys. Som nämnt är vi även nöjda med hur de inledande, mer beskrivande 

kapitlen förhåller sig till de efterkommande och känner därmed att vi har lyckats åstadkomma vad vi 

utlovat, beskrivit och avgränsat för arbetet. 
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6. Slutsatser och kunskapsbidrag 

I följande avsnitt så ämnar vi presentera uppsatsens resultat efter det syfte som beskrivits i tidigare 

kapitel. Detta kommer att bestå utav slutsatser dragna efter innehållet i föregående kapitel samt ett 

definitivt svar på den forskningsfråga som formulerats. 

6.1. Forskningsfråga 

Nedan kommer vi att besvara vår frågeställning i syftet att kort beskriva vad som tagits upp i de 

kapitel som behandlar empiriskt urval, analys och tidigare paragraf i detta kapitel? 

”Vilka faktorer påverkar beslutprocesser i organisationer som motiverar dem att använda 

molnbaserade system trots de kända säkerhetsrisker som finns?” 

 

De faktorer som i detta fall påverkat beslutsprocesser kring en molnövergång har varit att man 

anser riskerna vara hanterbara, genom att leverantören har som affärsidé att förvalta 

datorkraft/data och därigenom kan erbjuda ett bättre skydd än om organisationen på egen hand 

skulle förvalta liknande resurser. Vad som vidare påverkar just beslutsprocesser anser vi kunna 

besvaras av den institutionella organisationsteorin, då förändringen har varit motiverad av att 

uppnå en högre effektivitet. Där har vi sett prov på att tvingande drivkrafter har haft en 

inverkan, då externa (från marknaden) och interna (i form av målsättningar) krav på 

reducerade kostnader, ökad stabilitet och större flexibilitet gett upphov till att nya medel 

brukas. Vidare så har även den normativa drivkraften initialt varit betydande då beslutet om en 

molnövergång kommit att bero på enstaka personer med stort inflytande över IT-

verksamheten, men därtill också att molnleverantörer upplevts ha nått en viss grad av mognad i 

sin profession som drift- och övergångsansvariga. 

6.2. Slutsatser 

Vårt syfte med uppsatsen har varit att visa på vilka tendenser och element som får organisationer att 

övergå till molnbaserade tjänster (som infrastrukturslösning framför allt) och vi har under analysen 

lyckats fastslå en handfull faktorer som har varit betydande. 

Sett till förändringen som enskilt studium så har vi använt oss utav den nyinstitutionella teorin för att 

ur empirin kunna avgränsa vad det har varit som drivit på beslutsserien som en molnövergång innebär. 

Genom denna har vi märkt att framför allt den tvingande och den normativa isomorfen varit 

betydande. Dock så är den institutionella teorin mycket bred och rymmer därmed många olika typer av 

förändringar och varför organisationer väljer att genomgå dom, varpå vi även har upplevt ett behov av 

att behandla molntjänster i en speciell kontext – dels genom att studera hur respondenterna upplever 

de risker som molnbaserade tjänster har kommit att förknippas med. Det kan även diskuteras huruvida 

den imiterande varit verksam, men efter rådande beskrivning så har vi inte funnit evidens för detta i 

vår empiri. 

Den institutionella teorin förklarar också att vad som motiverar förändringen är en strävan efter ökad 

effektivitet och/eller legitimitet. Den efterfrågade effektiviteten i sammanhanget har rört sig om att 

reducera kostnader, uppnå en högre stabilitet och en förhöjd flexibilitet – i form av de fördelar som en 

molnbaserad infrastruktur bidra med. Så i korthet så anser vi att den normativa isomorfen varit den 

initiala drivkraften (då en CIO till en början drev frågan om anammandet av molnet), men att den 

tvingande isomorfen ytterligare aktualiserat behovet av förändring då marknadskrav och behov har 

inneburit att en förändring har varit nödvändig. Däri har sedan molnet bedömts vara ett rimligt medel 

för att nå en högre effektivitet. Till viss del så har vi även lyckats urskilja nyttogrunder som uppstått 
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till följd av övergången, däribland att minska beroenden mellan olika applikationer/system samt att se 

över det befintliga utbudet av komponenter för att utröna huruvida någon av dessa ska kasseras. Detta 

kan vi däremot inte se som en direkt följd eller nytta till just molnet, utan mer som något representativt 

för generella förändringar i IT-miljön.  

Riskerna är sedan det som gjort studien av just molnet intressant. Som omnämnt i de inledande 

kapitlen så har våra tidigare efterforskningar inom molnet inte gett en bred beskrivning av hur just en 

beställande organisation förhåller sig till molnets fördelar, möjligheter och risker. Som vår empiri, och 

därefter analys, har intygat oss om så har marknadens mognad och att hitta en leverantör för vilken 

man som organisation upplever kan stävja och/eller mitigera riskerna varit avgörande för att ett beslut 

om en övergång ska äga rum. Att reducera och mitigera risker är något som Marienscu (2013) anser 

blir leverantörens ansvar, men som Dutta (2013) förtydligar så krävs det även medvetenhet från 

beställarens sida. Men som vår empiri har visat på så har våra respondenter till största del visat på en 

stor tillit och förtroende för att kompetensen hos en molnleverantör rimligtvis därmed är högre när det 

kommer till säkerhet. Därmed blir tillit för leverantören ytterligare en faktor att tillit för leverantören 

är ett betydande element i sammanhanget. 

 

6.3. Förteckning över bidragande faktorer 

Som huvudsakligt resultat av vårt arbete och vill vi presentera de faktorer som avgränsats som 

bidragande till att organisationer övergår till molnet. Dessa har sin grund i de teman som tagits fram, 

men i syfte att sålla dessa ytterligare så har vissa teman lyfts bort för att passa vårt tilltänkta syfte eller 

omformulerats för att på så sätt främja ett mer generaliserbart resultat.  

Faktorer Förklaring 

”Molnet är inte mer utsatt än On-premise” Som identifierat så är on-premise-

lösningar inte befriade från 

säkerhetsrisker och fordrar, olikt från 

att arbeta mot en infrastruktur hos en 

molnleverantör, att organisationen på 

egen hand hanterar hotbilder. 

”Molnleverantörer erbjuder bättre säkerhet” I konjunktion med föregående faktor 

så hamnar en större del av ansvaret 

för stabilitet och säkerhet hos 

molnleverantören. Som beskrivet 

upplevs detta inbringa en bättre 

skydd, då dessa har som affärsidé att 

förvalta och beskydda såväl data som 

tjänsters tillgänglighet. I och med 

detta så upplevs de risker som 

exponerade tjänster associeras med 

vara hanterbara. 

”Tillit för molnleverantören” Som nämnt innan så möjliggörs 

anammandet främst av att det 

förtroende en organisation har/får av 

molnleverantören. Som diskuterat i 

föregående kapitel så fordrar en 

övergång till en molnbaserad 

infrastruktur att utmaningar 

behandlas och att överenskommelser 

kan nås. 
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Strävan efter effektivitet 

 

Isomorferna, vilka vi har konstaterat vara de normativa och 

tvingande, är här bidragande till att beskriva varför 

effektivitet eftersträvas och hur den uppnås. I 

sammanhanget är molnet ett medel, medan de egentliga 

påverkansfaktorerna för själva beslut (eller serie av beslut)  

 Flexibilitet går att uppnå 

genom att tjänster och 

resurser blir skalbara. Med 

detta kan även kostnader 

reduceras, vilket i det här 

fallet har varit en 

målsättning. 

 Högre stabilitet genom att en 

molnleverantör har andra 

möjligheter att tillgodose 

behov av ”computing power” 

Extern påverkan – tvingande isomorf Som nämnt så är fördelar inte en 

skälig förklaringsgrund för ett 

fenomen som detta, utan något annat 

aktualiserar behovet av ökad 

effektivitet och att ”risker tas” 

gällande molnet. Där har vi funnit att 

marknadspåverkan (i form av krav 

från kunder, prospekt för nya kunder 

och förändrade förutsättningar) har 

bidragit med krav. 

Intern påverkan – normativ isomorf Av vår empiri att döma så har även 

professionell inverkan, genom att 

exekutivt ansvariga gjort 

bedömningen att övergången till 

molnet varit nödvändig – vilket i sin 

tur bidragit till att förstudier gjorts 

om detta och att förändringsarbete 

har påbörjats. 

Tabell 4: Bidragande faktorer 
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7. Reflektion, kritik och fortsatta studier 

I detta avsnitt ämnar vi reflektera och föra fram kritik gentemot vårt val av metod, vårt arbetssätt och 

vårt resultat. Vidare så avser vi även lämna förslag på vidare forskning. 

 

7.1. Metod 

Vi är nöjda med vårt val av metod och anser att metoden var väl anpassad för vår studie. Eftersom 

syftet med vår studie var att lyfta fram mjuka värden, människors värderingar och drivkrafter, så hade 

en kvantitativ studie varit svårgenomförd och hade, vad vi tror, genererat mindre användbar data. 

Eftersom vi i stället valde att genomföra en kvalitativ studie och kvalitativa intervjuer, så hade vi 

istället möjlighet att lyfta fram och diskutera respondenternas värderingar. Men i och med det fria 

samtalet och eftersom studien lyfter fram respondenternas värderingar så har vi behövt lägga särskild 

vikt vid anonymisering av respondenternas svar. Eftersom våra respondenter arbetade på olika 

positioner och eftersom intervjuerna genomförts på två olika språk (två intervjuer på svenska samt en 

intervju på engelska) så var det vid första anblick väldigt enkelt att särskilja vem av respondenterna 

som hade sagt vad vilket strider mot en av de grundläggande forskningsetiska principerna, 

konfidentialitetskravet. Därför valde vi att översätta den engelska intervjun till svenska (vilket i sig 

kan vara problematiskt, med felöversättningar och missförstånd) och återge intervjuerna i form av 

referat och endast citerade med inskjutna brottstycken utan att identifiera vilken av respondenterna 

som sagt vad (samtliga citat anges endast med att ”en respondent”, ”en annan respondent” o.dyl.). 

Detta för att inte någon av respondenterna ska känna att de kan identifieras i studien. Dock medförde 

det beslutet ett nytt problem i form av en viss otydlighet. Vi diskuterade detta sinsemellan och gjorde 

bedömningen att det var viktigt för oss och för våra respondenter att respektera konfidentialitetskravet. 

Dessutom ansåg vi att otydligheten i vem som sagt vad inte direkt påverkade tydligheten i vår empiri 

eller vårt resultat, eftersom det framgår att vi under våra intervjuer fått vissa svar; om det var ”anonym 

respondent A” eller ”anonym respondent B” som uttryckt svaret var av underordnat värde. 

7.2. Genomförande 

Genomförandet av vår studie har gått relativt smärtfritt eftersom vi tidigt avgjorde hur stor del av 

studien som skulle hänges åt vilka delar och eftersom vi i stort sett bestämde en tidsplan för hela 

uppsatsprocessen redan från första dagen. Dessutom isolerade vi tidigt ett problemområde där vi såg 

stor potential och som vi fann intressant. Därför hade vi inte några större problem att hitta en stor 

mängd relevant litteratur som vi kunde använda för att börja bygga upp vår teoretiska referensram 

kring. Att formulera en forskningsfråga som var tillräckligt snäv var dock svårare än vi hade förväntat 

oss. Därför avvaktade vi med att kontakta PostNord tills vi hade en tillräckligt klar forskningsfråga, 

och därmed var vi relativt sena med förfrågan till dem. Dessutom hade vi vissa svårigheter att få bokat 

intervjuer hos PostNord vilket innebar att vi hann att börja ställa in oss på och omarbeta vår studie till 

en renodlad litteraturstudie. I sista stund fick vi dock intervjutider, men fick därmed mindre tid på oss 

än planerat att skriva vår intervjuguide. Eftersom vi hade genomfört en gedigen informations- och 

litteratursökning så uppstod dock inga större problem då vi vid den här tidpunkten hade goda 

förkunskaper inom ämnet, en relevant och välisolerad forskningsfråga och ett väldefinierat 

problemområde.  
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7.3. Resultat 

Som till viss del behandlat under ”6.3. Diskussion” så är vi överlag nöjda med kvaliteten på vårt 

resultat och de avväganden som lett fram till det, samt dess förhållande till det problem och syfte som 

formulerats. Vi har genom skrivandets gång märkt att tydlighet i resonemang och att inte lämna saker 

osagda har hjälpt transparensen i produkten, dock när det kommer till att lämna ifrån sig ett resultat så 

har vi istället känt en press på oss att istället vara ”korta” i dess beskrivning – för att på så sätt enkelt 

kunna uppvisa vad som är väsentligt. Vi hoppas därmed att vårt arbete i sin helhet kan anses vara ett 

resultat och ge den eftersökta, breda beskrivning som en kvalitativ studie avser ge. 

Resultatet, och förhoppningar om dess slutgiltiga utformande, har varit under konstant förändring 

under uppsatsskrivandet – då vi iterativt har ändrat arbetets förväntade utformning, genom att krav och 

input på de inledande kapitlen kommit att förändras. Detta har vi upplevt vara frustrerande, men något 

som vi ser som en nödvändighet och behandlar med ödmjukhet inför den feedback vi har fått. Dock så 

känner vi oss nöjda med vad vi har åstadkommit. 

Sett till innehållet så genomförde vi ytterligare en marginalisering vid utformningen av förteckningen 

som presenteras i kapitel 6. Detta med avsikten att undvika en upprepning av samtliga teman som 

uppkom under analysen och för att koncentrera de egentliga slutsatserna, som i tidigare avsnitt 

beskrivits närmre i löpande text. Vi kände att detta var nödvändigt för att göra uppsatsen mer lättläst 

och spårbar, samt för att visa på de tendenser som är generaliserbara och av större vikt för syftet. 

Vi önskar att vi hade kunnat diskutera den imiterande isomorfen närmre i resultatet då den är av 

relevans och adresserar en mycket intressant aspekt – hur organisationer kopierar varandra. Dock så 

föll beskrivningen av isomorfen inte väl in på vad vi kunde utröna från vår empiri, vilket skulle 

innebära att ytterligare diskussioner om denna skulle kunna avfärdas som spekulationer eller ett försök 

att efteranpassa våra fynd. Detta är något vi självklart har velat undvika under hela uppsatsen, men 

också avgränsade oss från här.   

7.4. Fortsatta studier 

Våra rekommendationer kring fortsatta studier är den teoriformulering som vi ser saknas kring ämnet: 

det finns idag välgrundade teorier kring beslutsprocesser i organisationer, men vi ser en brist i att 

dessa teorier är för allmänna. Det finns idag, vad vi kan se, inte tillräcklig teori kring beslutsprocesser 

specifikt inom IT, vilket vi anser behövs. Att använda teorier kring beslutsprocesser som avser 

strategiska organisatoriska beslut, för att dra slutsatser om beslut kring IT blir på sätt och vis 

missvisande: beslut kring IT fattas, av vår erfarenhet i denna studie, till stor del på andra grunder än 

andra organisatoriska beslut – ekonomi och säkerhet exempelvis. Även om teorier som Institutional 

Theory of Organizations på sätt och vis förklarar delar av besluten (att en organisation till exempel kan 

välja att ”följa strömmen” och implementera teknologi som ”ligger i tiden”), så saknas det teorier som 

tar i beräkning andra faktorer kring beslutsprocesser inom IT. Detta är ett område där vi ser 

möjligheter för framtida studier och teoribildning. 

 

Vidare så skulle det även kanske vara av intresse att undersöka just hur den imiterande isomorfen 

representeras inom IT i organisationer, kanske framför allt inom molnsammanhang, då den inte var 

framträdande i vår egen empiri.  
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Bilaga I. Intervjuguide 

Vi är studenter vid Linköpings Universitets systemvetenskapliga program där vi läser inriktning 

systemutveckling. Vi utför en fallstudie där vi undersöker molntjänster och förändringprocesser och 

förändringsarbetet vid implementation av molnbaserade lösningar. 

Vi spelar gärna in den här intervjun för att kunna transkribera och korrekt kunna återge intervjun, är 

det ok för dig? Du kommer självklart inte namnges på något sätt i studien utan svaren kommer att 

anonymiseras. 

Använder ni någon form av cloud-system i dagsläget? 

- Hur ser användandet ut i dagsläget? 

[ Ta upp IaaS och PostNords CSP, Tata Consultancy Service. ] 

Vad var de huvudsakliga nyttorna ni såg som ledde er till beslutet att övergå till molnbaserade 

tjänster? 

* Eventuella följdfrågor 

- Ser ni några rent organisatoriska nyttor i övergången jämfört med en traditionell IT-lösning? 

- “Skalbart” - Hur är detta en nytta för just er organisation? 

- “Ekonomiska faktorer” (el liknande) - Kan du utveckla? På vilket sätt påverkade beslutet er 

ekonomiskt? 

*Utvecklande frågor 

- Har ni identifierat bra exempel på molnanvändandet? 

- (Nationellt, nordiskt?) Utröna huruvida pionjär/konformerande. 

- Sett till andra intressenter i, eller utanför, branschen - hur påverkades ni i beslutet att 

använda molntjänster av sättet era konkurrenter eller intressenter arbetade på? 

Hur har övergången till en molnbaserad tjänst rent praktiskt fungerat för er del? 

- Problem som stötts på - Kände ni till att risken att stöta på problemet fanns? 

Vilka risker har ni tagit i beaktande när ni beslutade att använda molnbaserade tjänster? 

- Hur har ni valt att hantera dessa risker? 

- Upplever ni att riskerna är hanterbara? 

- Har dessa risker eller andra faktorer i molnet? 

Specifika risker: 

- Datastöld/dataintrång, hur ser ni på den risken? 

- Hur hade en DoS-attack påverkat er dagliga drift? Är detta en risk ni tagit i beaktande? 

Trots att det finns befintliga risker som ni varit medvetna om så har ni valt att implementera en 

molnbaserad lösning. Kan du förklara hur ni resonerade inför beslutet? 


