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Sammanfattning 
Företag som är aktiva inom molntjänster idag, flyttar över mer och mer av sina IT-system 

till det publika eller privata molnet. Syftet med den här studien är att hitta de olika 

motiverande och utmanande faktorer kring fenomenet molntjänster, för företag som arbetar 

med utveckling av mjukvara för sina kunder. 

 

Då definitionen av molnet är brett och utvecklingen inom ämnet går ständigt framåt anser 

vi att det inte finns tillräckligt med vetenskaplig forskning som förklarar vad de olika 

definitionerna som exempelvis resursoptimering betyder på ett enkelt och förståeligt sätt.  

 

Den här studien tar upp tidigare vetenskapliga studier inom ämnet som en teoretisk bas att 

utgå ifrån. Samt metoder som används för datainsamlingen är lik de studierna innan för att 

kunna öka reliabiliteten av den här och framtida studier.  

 

Metoder som använts i den här studien är kvalitativa där intervjuer skett på två olika 

fallföretag som migrerar eller redan har migrerat sina tjänster till molnet. Intervjuer på ett 

tredje fallföretag har också utförts på ett konsultföretag för att komplettera de två andra 

företagen. Detta med anledning för att få en större översiktlig bild, då konsulter i sig hyrs ut 

till andra företag och får sannerligen bredare överblick. 

 

Resultatet från empirin har analyserats och lagts i kategorier för faktorer som påverkar eller 

kan påverka varandra på ett utmanande eller motiverande sätt. Studiens resultat och 

diskussion tar upp de olika fördelar och nackdelar som hänger med faktorerna i samband 

med tankar från informanter som anses vara experter inom respektive område på de 

fallföretag som har medverkat i studien. 

 

Studiens slutsats innehåller en utökad tabell över faktorer från tidigare studie som vi har 

byggt vidare på. Studiens resultat kan ses översiktligt med hjälp av tabellen över de olika 

faktorerna som studien har lyckats bekräftats och respektive inte lyckats bekräfta. 

Förklaringar till varför det ser ut som det gör tas upp i empirin samt analysen av data. 



   
 

   
 

Abstract 
Companies at an increasing rate nowadays choose to migrate their existing applications to 

the cloud. This study firstly aims to describe and analyze the motivations behind why 

companies choose to migrate to the cloud. Secondly it describes the challenges that 

companies face during the migration process. Employees from three companies have been 

interviewed to help find an answer to the problem described above. The result of this study 

is compiled into a table, which lists both challenging and motivating factors.  

  



   
 

   
 

Förord 
Molntjänster är något som har väckt intresse hos oss som studenter när vi har varit ute och 

praktiserat våra färdigheter som vi lärt oss under våra tre år på utbildningen 

Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling. Vi önskar att tacka 

våra fallföretag och informanter som har medverkat under studien. Samt vår handledare på 

Linnéuniversitet som har hjälpt oss under arbetets gång.   
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1 Introduktion  
I introduktionskapitlet presenterar vi bakgrund, tidigare forskning inom området 

molntjänster, problem, syfte och frågeställning. Författarnas kompetensområde samt 

studiens begränsningar. 

1.1 Inledning/bakgrund 

Redan 1960 uttalade John McCarthy sig i ett tal på MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) att molntjänster ska kunna säljas som rinnande vatten och elektricitet. Cirka 

40 år senare började företag runt omkring i världen att sälja sina tjänster via hemsidor 

(Srivastava and Khan, 2018). 

 

Molntjänster är ett fenomen som finns nästan överallt inom mjukvaruindustrin idag. Vid 

2020 enligt Forbes kommer cirka 83% av alla företags arbetsbelastningar för deras IT -

system finnas direkt i molnet (Forbes.com, 2019).  

 

Potentialen molntjänster har i framtiden är något som är svårt att förutse dock nämner 

forskningsgruppen Cloud Computing Group att det endast finns två risker med molntjänster 

i framtiden. Den första risken är att molnlösningar inte används till deras fulla potential. 

Vidare menar forskargruppen att den andra risken är att molnlösningar bara kan appliceras 

och stödja en fåtal affärsmöjligheter idag och att molnlösningar snabbt blir föråldrade 

(Computing.dcu.ie, 2019). 

 

Nya företag idag ser molntjänster som ett verktyg för att komma åt virtuella resurser för 

låga priser. Man behöver inte investera i IT hårdvara och mjukvara på samma nivå som det 

har varit tidigare. Inte bara nystartade företag utan stora IT företag önskar att utnyttja de 

fördelar som kommer med molntjänster oftast genom att migrera över nuvarande stöd/micro 

applikationer för deras webbapplikation exempelvis (Blog.equinix.com, 2019). 

 

Det finns en hel del forskning på olika implementeringsmetoder för migrering av 

applikationer till molnet. Dock så visar forskningen också att det är ett mycket arbete att 

utföra vid sådana migrationer. Inte bara arbete med migrationen utan utvärdering av 

potentiella applikationer som har möjligheten att migreras över till molnet (Castsoftware, 

2019). 

 

Forskning idag pekar på en sak, molntjänster är ett ständigt evolverande område. Eftersom 

förändringar sker ständigt inom cloudtjänster är det svårt att skapa en standard för migrering 

överlag (InfoQ, 2019). 

 

Ämnet är också av intresse för oss utifrån ett karriärsperspektiv, då den expertis vi 

införskaffar under arbetet säkerligen kommer efterfrågas av framtida arbetsgivare. Då det 

redan är vanligt med molntjänster ute på arbetsmarknaden, kommer denna studien 

säkerligen vara till nytta för organisationer som vill flytta sina applikationer till molnet. 
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1.2 Tidigare forskning 

I det här del kapitlet går vi igenom olika studier från 2012 till och med 2019. De nedan 

presenterade studierna har ansetts som relevanta för vår studie och tar upp olika möjligheter 

och utmaningar kring molntjänster. Samt andra litteraturstudier och guidelines för migrering 

av IT-system till molnet. 

 

I uppsatsen Migration från legacy-system till molnbaserade lösningar: Motiverande och 

utmanande faktorer av Norell och Wulfert (2015) undersöks vilka faktorer som är 

utmanande och motiverande för migreringar av legacysystem till molnplattformar. 

Författarna studerar därtill hur dessa faktorer påverkar beslut som tas och tillvägagångssätt 

för migreringar av legacysystem till molnplattformar. Norell och Wulfert (2015) grundar 

sin studie på tidigare forskning och framtagna teorier för ovannämnda faktorer. I studien 

intervjuas två stycken anställda på IT-företaget MTM. Resultatet av studien är hur 

fallföretaget MTM tänker angående de olika utmanande och motiverande 

faktorerna.  Studien kunde bekräfta många av faktorerna under migreringen, som beskrivits 

i den tidigare forskningen som refererats av författarna. Norell och Wulfert (2015) kunde 

dessutom identifiera nya faktorer utifrån sin intervjustudie. Till dessa faktorer inkluderas 

bland annat åtkomst, som var en motiverande faktor och lösningsoberoende - en utmanande 

faktor. Gällande hur faktorerna påverkar beslut och tillvägagångssätt drog författarna 

slutsatsen att de säkerhetsrelaterade faktorerna hade störst påverkan (Norell, Wulfert, 2015). 

  

I en systematisk utvärdering av existerande metoder, teorier och studier inom migrering till 

molnet mellan 2010 och 2013 (Jamshidi, Ahmad & Pahl, 2013). Gjorde man en extensiv 

(SLR) litteraturstudie av 23 valda studier. Studien önskade att skapa ett ramverk för 

migrering till molnet. Man klassificerade och jämförde de olika studierna gentemot ett 

ramverk de själva introducerade i sin studie. Resultatet i studien visar att det behövs ett 

migrationsramverk för att organisationer ska kunna lita på den nya molnlösningen under 

migrationen och efter. Samt att arkitekturen av system kan behövas anpassas gentemot 

molntjänster för vidareutveckling (Jamshidi, Ahmad & Pahl, 2013). 

 

I en studie om Software as a Service migrering (SaaS) tas de upp svårigheter som tillkommit 

under tiden SaaS började erbjudas som en tjänst. Speciellt för stora företag som önskar flytta 

massiva applikationer för att fortsätta hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. Studiens 

syfte var att ta fram en guide för öka chanserna vid migrering av SaaS-projekt. Vid 

framtagandet av guiden utfördes en migrering av applikation samt i kombination med att 

studera och analysera relevant arbete i området, i.e. litteraturstudie. För att säkerställa 

studien använde man kvalitativa metoder för att konsultera akademiska och industriexperter 

(Chowdhury & Islam, 2015). 

 

I den kvantitativa och extensiva studien med Bartkiewicz, W. och Gontar, Z. (2018), har 

man skickat ut en enkät som varit väldigt omfattande angående barriärer och motiveringar 

för migration till molntjänster. Enkäten skickades ut till cirka 400 företag i Polen. Företagen 

använde sig av olika former av molnbaserade tjänster och i olika områden. Utifrån vad 
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företagen har svarat på enkäten så har författarna försökt analysera förhållanden mellan de 

olika faktorerna som fått hög svarsfrekvens. Detta gjorde man genom diverse data mining-

metoder som att sätta förhållande och prioritering på faktorerna. Genom detta har man fått 

fram ett resultat så att man kan bygga en form av modell för hur förhållanden ser ut vid en 

genomtänkt molnmigration till molnet (Bartkiewicz, W & Gontar, Z. 2018). 

 

I artikeln Exploring the factors influencing the cloud computing adoption: a systematic 

study on cloud migration har man gjort en systematisk litteraturundersökning av över 30 

artiklar mellan 2009 till 2014 om säkerhet vid molnmigration. Dock har huvudmålet med 

studien varit att systematiskt identifiera, kategorisera och jämföra redan existerande 

undersökningar i området av legacysystem. Författarna önskade att skapa en form av 

ramverk kring migrationen samt säkerheten. I studien hittades mycket forskning inom det 

relevanta området och informationen är ganska mogen. Dock är behovet av uppdaterade 

undersökningar stort då det förändras snabbt och antalet användare ökar konstant både 

akademiskt och ute på arbetsmarknaden (Rai, Sahoo & Mehfuz, 2015). 

 

Publikationen A five-phased approach for the cloud migration har i fokus att förstå sig på 

de olika utmaningar företag står inför vid migration till molnet. Författarna har också försökt 

skapa ett ramverk/modell för migration till molnet för olika typer av företag. Den här 

modellen är menad att öka företagets förtroende för lösningen och se till att företaget har de 

verktyg de behöver vid en sådan migration. Enligt studien är den största utmaningen att veta 

var man ska börja och fokusera vid ett pågående arbete. Modellen i den här artikeln ska 

hjälpa organisationen vid olika faser - från start till underhåll av systemen. Dock spelar det 

stor roll vilken storlek och kapacitet varje företag har, vilket gör det svårt att anpassa detta 

för alla företag (Rai, Mehfuz & Sahoo, 2012). 

 

1.3 Problemformulering 

Migrering till molnplattform visar sig vara mer komplicerat än vad som är tänkt (Avram, 

2013). Som företag eller privatperson ska man endast behöva migrera över eller bygga sin 

applikation direkt i en molnplattform. I de här situationerna finns det risk att det brister i 

kompetens. Möjligheten till att kunna utnyttja molntjänster och alla dess fördelar finns, dock 

kanske det inte används på rätt sätt. Eftersom det finns olika tillvägagångssätt och 

anledningar för migreringen av applikationer till molnplattformar, önskar vi hitta 

utmaningar och motiveringar som är relaterade till molnmigreringar. 

 

Vi har sett på tidigare studie av Norell och Wulfert (2015) att oförväntade drivande faktorer 

om beslut för migrering dök upp under deras undersökning. Studiens omfattning 

begränsades till endast ett fallföretag och två informanter. Vi vill med denna studie replikera 

deras studie fast med större omfattning genom att utöka studien till tre fallföretag och fler 

informanter. Förutom att hitta nya faktorer önskar vi även att bekräfta de faktorer som 

associeras med molntjänster idag, exempelvis resursoptimering, kostnadsbesparing osv. 

Även de faktorer som dök upp oförväntat under studien med Norell och Wulfert (2015) som 

exempelvis åtkomst.  
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Exempel på problem kan vara att man inte vet vad människor tycker i en viss fråga, att man 

inte vet hur något fungerar, att man inte vet vad ett visst problem beror på eller att det saknas 

metoder. 
 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

• Vilka utmaningar står ett företag inför vid migrering av applikationer till molnet? 
 

• Vad är det som driver företag till att migrera över sina existerande applikationer till 

molnet idag? 
 

Kan man hitta orsaker till varför företag vill migrera över av sina applikationer till 

molnplattformar? Då det sker konstant utveckling inom molntjänst området, vill vi 

uppdatera och bekräfta den information som tidigare forskning har nämnt. Samt hitta nya  

faktorer och analysera förändringar som kan ha hänt under tiden sedan studien av Norell & 

Wulferts (2015). Resultatet från den här studien vill alltså komma med en uppdaterad lista 

med faktorer samt analys av dem. 
 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Studien undersöker endast motiveringar och utmaningar för migrering av applikationer till 

molntjänster. Denna avgränsning har gjorts då kompetensen för de tekniska delarna ligger 

hos leverantören som erbjuder molntjänsterna, inte hos kunderna. Säkerhet är ett viktigt 

område inom molntjänster, men vi som författare väljer att inte fokusera på 

säkerhetsaspekterna. Säkerhet är bevisligen ett viktigt område i samband med molntjänster. 

Dock väljer vi som författare att inte fokusera på säkerhetsaspekterna kring molntjänster. 

Motiveringen till detta är som sagt att vi känner att just säkerhet rörande molntjänster faller 

till stor grad utanför vårt kompetensområde. Fallföretagen i vår studie är konsumenter av 

molntjänster. Antalet fallföretag i studien är tre då den tidigare studien med Norell & 

Wulfert (2015) använt sig av endast ett och med detta önskar den här studien ge ett mer 

omfattande svar gällande faktorer som undersöks. Då molntjänster används i större grad av 

organisationer som använder sig av olika typer av webbtekniker avgränsas urvalet till 

företag med någon form av mjukvaruutveckling. 
 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för den här studien är personer inom vetenskaps- och företagsvärlden, som har 

ett intresse av att berika sig inom området, specifikt molnmigrationer och dess anledningar. 
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2 Bakgrund/Teori 
I detta kapitel introduceras studiens litteraturstudie där vi går igenom olika studier inom 

området molntjänster och migrering till molnet. 

2.1 Migrationsprocess 

Det finns olika tillvägagångssätt för migrationsprocessen till molnet. Anledningen är för att 

det finns olika leveransmodeller beroende på vad som behövs för de applikationer som ska 

migreras över till en molntjänst. Alla applikationer passar inte för molntjänster (Rai, Mehfuz 

och Sahoo, 2012). Dock tar Rai, Sahoo och Mehfuz (2015) upp fem faser som man går 

igenom och bör tänka på vid migrering för att få en så lyckad migrationsprocess som 

möjligt. Samt för att kunna dra nytta av de fördelar som molntjänster erbjuder. 

 

 
Figur 1. 5-Phase Cloud Migration Model Waterfall model (Rai, Mehfuz och Sahoo, 2015). 

Teoretisk modell för tillvägagångssätt vid migrering till molnlösningar, som går efter 

vattenfallsstruktur.  
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Figur 2. 5-Phase Cloud Migration Model Waterfall model (Rai, Mehfuz och Sahoo, 2012). 

 

Trots att det är en vattenfallsmodell kan man gå tillbaka till steg två (Requirement Analysis 

& Planning) från steg fem (Monitoring & Maintenance) ifall något behöva ska tilläggas. 

 

Påverkan på verksamhet och användare 

 

I studien Migration från legacy-system till molnbaserade lösningar (Norell & Wulfert, 

2015) menade man på att molnlösningar har en stor “impact” eller påverkan på 

organisationen överlag. Tekniker som finns i lösningen kan påverka besluten som tas vid 

migrationsprocessen. Själva underhåll av systemen kan påverka långsiktiga beslut samt 

tekniken som ska användas efter migrationsprocessen kan påverka de kortsiktiga besluten. 

 

2.1.1 Modeller för molnlösningar 

Det finns tre olika modeller för molnlösningar, privat, publik och en hybrid mellan de två. 

Den här uppdelning är gjord då vissa molnlösningar kan ligga publikt likaså privata 

molnlösningar som man inte önskar ska vara öppen för alla. Det finns även blandningar där 

man önskar endast ha en del publikt och resterande privat. 
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Figur 3. Översikt över två huvudlösningar Publik och Privat. (Cloud.illinois.edu, 2019) 

 

Private cloud lösning är en form av kollektion av dataresurser som används för en 

organisations privata användning. Organisationen har fortfarande full kontroll över dess 

resurser och tekniker som används. Samt att den ägande organisationen är ansvarig över 

underhållet (Babar och Chauhan, 2011). 

 

Publik molnlösningsstruktur är en kollektion av resurser som underhålls av andra 

organisationer än dess ägare. Resurserna som används erbjuds till externa användare (Babar 

och Chauhan, 2011). 

 

En hybridmoln lösning är exempelvis en lösning där organisationen har en del av sin 

infrastruktur kvar på de lokala servrarna hos organisationen dock använder de sig av olika 

tjänster från det publika molnet. Denna form av lösning har både fördelar och nackdelar. 

(Babar och Chauhan, 2011). 

 

2.1.2 Olika typer av migrationer 

Det finns fyra typer av migrationstyper: ersätta, partiell migration, migration av hela stacken 

och slutligen molnanpassning. 

 

Migrationstypen ersätta innebär att en eller flera komponenter med en eller flera 

molnlösningar byts ut. Här så förändras inte systemen, utan här så bygger man om 

komponenterna för att göra de anpassningsbara för molnlösningar. Exempelvis förändra 

tekniker som inte fungerar för just den molntjänsten (Rai, Mehfuz & Sahoo, 2015). 
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Rai, Mehfuz & Sahoo (2015) beskriver partiell migration som när en organisation migrerar 

endast några komponenter från sitt system till molnet.  

 

Migration av hela stacken: den här typen av migration kräver inte någon direkt anpassning 

av det nuvarande systemet, utan alla systemets olika komponenter förflyttas till och 

inkapslas i en eller flera virtuella maskiner som finns i molnet. Dock så krävs det att 

systemet redan är kompatibelt och efterliknar den miljön som finns i molnet, för att denna 

typen av migration ska fungera smärtfritt (Rai, Mehfuz & Sahoo, 2015). 

 

Molnanpassa eller “cloudify” innebär att organisationen konverterar en applikation till ett 

fullvärdigt system i molnet, som är sammansatt av diverse molntjänster (Rai, Mehfuz & 

Sahoo, 2015). 

2.2 Utmanande och motiverande faktorer 

Genom tidigare undersökningar och forskning så har vi lyckats ta fram olika faktorer som 

ses som motiverande eller utmaningar inom området för migrering till molnet. I detta kapitel 

tar vi upp de olika faktorerna för att få ökad förståelse för vad som gör det positivt eller 

utmanande. 15 faktorer är tagna från Norell och Wulfert (2015) där de har sammanställt de 

olika faktorerna de har lyckats hitta (se bilaga 1). 

2.2.1 Motiverande faktorer 

 

Flexibilitet och kapacitet 

Idag har många organisationer gemensamt att deras servrar oftast är igång på 100 procent 

oavsett den aktuella användningen. Detta är något som molntjänster idag kan lösa väldigt 

lätt genom den flexibilitet som erbjuds. 

 

Flexibilitet inom molnet menas att det är möjligt att skala ner och upp på applikationer som 

används, därmed är det en av de mest tilltalade motiverande faktorer. Flexibiliteten kan 

sträcka sig ännu längre genom att den tillåter olika slutanvändare koppla upp sig och att öka 

kapaciteten. Gentemot förut där man var tvungen att beställa in hårdvara och installera den. 

Idag räcker det med endast ett klick för att skala upp eller ner en applikation (Avram, 2013). 

 

Resursoptimering 

Likt ovan nämnda faktorn flexibilitet så möjliggör resursoptimeringen att man kan optimera 

sina dataresurser. Alltså kan organisationen välja att frisläppa resurser som inte egentligen 

används för att kunna fokusera på det som behövs eller sänka kostnader (Beserra et al. 

2012). 

 

Minskat underhåll  

Molntjänster är idag känt för att minska underhållet av applikationer för företagen som 

använder molntjänster. Mer eller mindre sköter någon annan underhållet åt organisationen. 

Därmed ändras systemadministratörens roll i sådana fall när man har avsagt ägandet av egna 
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IT-resurser. Detta är en fördel då det blir större fokus på mjukvaruutvecklingen än själva 

underhållandet av den. 

 

Det är en fördel att ha molntjänster med webbgränssnitt då inget behövs installeras lokalt 

på datorerna och är möjlig att komma åt oavsett vart man än är. Detta leder till mindre 

kostnader i slutändan (Malik & Wani, 2018). Man kan också nämna att valet av vilken 

molntjänst man använder spelar stor roll på underhåll också. 

 

Åtkomst  

I den tidigare studien med Norell och Wulfert (2015) dök det upp “åtkomst” som en av de 

oförväntade faktorerna. Åtkomst visade sig vara en av de viktigaste faktorerna för 

fallföretaget. Det var av stor betydelse att kunna förenkla åtkomsten för att komma åt 

systemen vart man än befinner som anställd och från vilken enhet som helst. Detta menade 

dem skulle kanske skapa bättre användarupplevelse samt ökad effektivitet (Norell & 

Wulfert 2015).   

 

Nytillskott 

 

Ökad arbetseffektivitet 

I studien Cloud computing migration barriers and advantages in manufacturing - An 

analysis of ambiguity and dependencies in the assessment criteria som nämnt i kapitlet 

tidigare studier, har man skickat ut 25 olika fördelar/positiva faktorer till ca 400 företag. En 

faktor som inte togs upp i studien av Norell och Wulfert (2015) som fick en hög 

svarsfrekvens var ökad arbetseffektivitet. Det vill säga att det blir större arbetsfokus 

eftersom organisationen inte behöver tänka på exempelvis underhåll lika mycket. Det kan 

vara lättare, snabbare att använda molntjänster än egna installerade system (Bartkiewicz & 

Gontar, 2018). 

 

Försäkring av bättre kontinuitet av IT-systemleveranser  

I studien av Bartkiewicz och Gontar (2018) var det hög svarfrekvens 219 positiva svar utav 

400 på att man får bättre kontinuitet av leveranser samt funktioner på de molntjänster man 

använder. Det tar ner tiden för olika delar av arbetet som att leverera nya kontinuerliga 

versioner av exempelvis en applikation (Bartkiewicz & Gontar, 2018). 

 

Snabb tillgång till IKT 

Genom att använda sig av de molntjänster som en molnplattformarna är det lättare för en 

organisation att bli introducerad till ny information och kommunikationstekniker. I studien  

av Bartkiewicz och Gontar (2018) fick den här faktorn inte lika hög svarsfrekvens men anses 

viktig då företag kan lättare adoptera tekniker som de måste använda vid exempelvis 

uppdateringar av molntjänster eller tillgång till nya tjänster som molnleverantörer erbjuder. 
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2.2.2 Utmanande faktorer 

Kostnad 

Företag som ämnar att migrera sin eller sina applikationer bör genomföra en noggrann 

kostnadskalkyl. När företagen själva står för hårdvaran och förvaltandet av applikationen 

kan det vara lättare att bestämma mängden resurser som måste allokeras. Det är vanligt att 

många molntjänstleverantörer tar betalt för det faktiska användandet av applikationen 

(Hosseini Shirvani, Rahmani & Sahafi, 2017). Belastningen på applikationsservrarna hos 

molntjänstleverantören kan kraftigt variera, vilket gör att företagen som vill genomföra en 

molnmigreringen bör var aktsamma vid kostnadskalkylen (Yi, Andrzejak & Kondo, 2012). 

 

Existerande investeringar i IT och infrastruktur 

Ett annat problem som främst berör större företag är den redan existerande infrastrukturen. 

Både tid och pengar har investerats i infrastruktur och IT-miljöer. Mindre företag har inte 

samma problem att migrera, då de slipper beakta sin redan existerande IT-miljöer och 

infrastruktur när de gör ovannämnda kostnadskalkyl (Buyya, Yeo & Venugopal, 2008). 

 

Datasäkerhet 

Subashini och Kavitha (2010) skriver att det största hindret för företag som vill genomföra 

en molnmigrering är att de fruktar att integriteten och säkerheten ska bli lidande. Det blir 

ännu mer imperativt att det finns rigida säkerhetsdirektiv för att säkerställa att infrastruktur 

och data endast kan kommas åt av auktoriserad personal (Takabi, Joshi & Ahn, 2010). När 

ett företag överlåter sin kunddata till molntjänstleverantören riskeras säkerhetsaspekterna 

tillgänglighet, integritet och konfidentialitet att påverkas negativt. Tillgängligheten 

påverkas genom exempelvis denial-of-service-attacker, som gör att kunderna inte kommer 

åt sin data. Integriteten kan äventyras när kunddata obefogat nås eller raderas. Slutligen kan 

konfidentialiteten riskeras när användardata oavsiktligt eller illvilligt acessesas av icke 

auktoriserade användare eller exponeras (Hosseini Shirvani, Rahmani & Sahafi, 2017). 

 

Lagar och regleringar 

Det finns en mängd olika regleringar och lagar att ta hänsyn till vid molnmigreringar. Som 

exempel skriver Andrikopoulos, Zhe Song och Leymann (2013) att om 

molntjänstleverantören har sitt säte i USA bör företagen som vill migrera vara medveten om 

‘Patriot Act’, som gör det möjligt för den amerikanska regeringen att begära ut information 

om kunder och liknande. 

 

Säkerhetsarkitektur 

Privata moln anses vara bättre utifrån ett säkerhetsperspektiv än publika eller hybrida moln. 

Privata moln används med fördel för att lagra känslig data, medan publika moln fungerar 

väl för att lagra icke-känslig data (Đekić, 2018). Företag har dock ofta möjligheten att 

använda både publika och privata moln (Andrikopoulos, Zhe Song & Leymann, 2013). 

 

Nätverk och support 

Molnmigreringar gör företagen mer beroende av en stabil internetuppkoppling. Detta skapar 

ett beroende inte bara till molntjänstleverantören, men också till företagets 
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internetleverantör. Chowdhury och Boutaba (2010) nämner risker, såsom att nya avtal med 

internetleverantörer måste slutas för att expandera bandbredden och därmed minska 

svarstiden. Castiglione, Palmieri och Choo (2016) diskuterar likaså vikten av en robust 

nätverksinfrastruktur för att företag ska kunna bistå med en högkvalitativ tjänst. 

 

Kunskapsnivå 

Om kompetens för att genomföra själva migreringen till molnet inte finns inom 

organisationen, måste en extern konsult eller liknande anlitas. Rai, Mehfuz och Sahoo 

(2013) beskriver att den interna personalen måste vara villiga att samarbeta med externa 

leverantörer för att migreringen ska kunna bli av. 

 

Komplexitet 

Komplexiteten för applikationens arkitektur påverkar hur lättfattlig själva migreringen blir. 

En redan komplex applikation kommer bara försvåra migrationsprocessen. Migreringen av 

legacyapplikationer innebär en ännu mer komplex migrationsprocess (Rai, Mehfuz & 

Sahoo, 2013). Anledning till detta är då nya tekniker kan behövas tas in för att kunna 

genomföra migreringen. 

 

Lösningsberoende 

Norell och Wulfert (2015) identifierade en ny faktor i sin studie: lösningsberoende. Denna 

faktor berörde hur företagen kände sig begränsade i vilken molnleverantör som de kunde 

välja utifrån vilken applikationslösning de eftersökte.  

 

Migrationsprocessen tillför nya arbetssätt vilket man låser sig fast vid, då byte av 

molnleverantör efter migration tillför nya ändringar i systemet igen. Vilket i sin tur kan 

kosta en hel del.  

 

Nytillskott 

 

Arbetseffektivitet 

Khajeh-Hosseini et al. (2011) beskriver hur det finns risk att en organisations personal får 

minskad arbetseffektivitet under själva molnmigreringen. Orsaker till detta är exempelvis 

att personal är missnöjda med hur migreringen påverkar deras nuvarande arbetsuppgifter. 

Ytterligare en förklaring som Khajeh-Hosseini et al. (2011) beskriver är att personalens 

arbetsmoral kan sänkas om verksamheten måste skära ner på den existerande personalen 

eller liknande. 

 

Affärsrelation med molnleverantör 

Khajeh-Hosseini et al. (2011) skriver också att det kan krävas extra arbete för en verksamhet 

att hantera sin affärsrelation med molnleverantören. Detta kan bli ännu mer problematiskt 

om applikation är utspridd på flera olika moln, hos olika molntjänstleverantörer, som 

erbjuder olika typer lösningar. 
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3 Metod 
Vi vill med denna studie replikera Norell och Wulferts (2015) studie dock med större 

omfattning, hitta nya och bekräfta de faktorer som är vanliga som exempelvis 

resursoptimering, kostnadsbesparing osv. Samt undersöka faktorer som Norell och Wulferts 

hittade i sin studie, som dök upp oförväntat under deras undersökning som exempelvis 

åtkomst. För att kunna göra detta kommer vår strategi för studien att vara en deskriptiv fler 

fallstudier.  

 

I studien kommer vi ha kontakt och samarbeta med flera företag som är i processen eller 

redan migrerat över en eller flera applikationer till molnet. Vilket gör att upplägget på vår 

studie blir av extensiv utformning. Dock inte för stor utsträckning på det extensiva 

upplägget då vi önskar att samla relevant data (Jacobsen, 2002, s 103). Detta för att i Norell 

och Wulferts (2015) studie hade man endast ett fallföretag, där de valde göra en intensiv 

utformning för att försöka gå mer på djupet och fånga fler detaljer (Jacobsen, 2002, s 102).  
 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Undersökningen kommer att ske på företag som är i processen av migration av applikationer 

till molnet. Samt de som ska migrera och de som redan har migrerat över sina applikationer. 

Studien är alltså deduktiv och går från teori till empiri då vi redan har antaganden angående 

de olika faktorerna (Jacobsen, 2002, s 34).  

 

Undersöknings upplägget har en extensiv utformning men vi är ändå ute efter mer detaljerad 

information från fallföretagen, därmed väljs kvalitativa metoder för undersökningen 

(Jacobsen, 2002, s 103). Metoden för undersökning väljs då studiens resultat har en ambition 

att kunna generalisera Norell och Wulferts (2015) resultat samt nytillskottet från den här 

studien. 

 

3.2 Datainsamling  

För att samla in data till vår studie ämnar vi genomföra intervjuer - närmare bestämt 

individuella intervjuer. Detta för att, som Jacobsen (2002) skriver, passar individuella 

intervjuer utmärkt när relativt få enheter undersöks. Ytterligare en orsak till varför vi väljer 

att använda oss av individuella intervjuer är för att de lämpar sig just för att skaffa sig en 

inblick i hur individer förstår och tolkar fenomen (Jacobsen, 2002). Detta kommer hjälpa 

oss svara på vilka forskningsfrågor, i.e. vilka motiverande och utmanande faktorer finns det 

vid migrering av applikationer till molnet. Vi ämnar genomföra våra intervjuer ansikte mot 

ansikte med våra informanter till den grad det är möjligt. Jacobsen (2002) beskriver hur en 

av fördelarna med att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte är att intervjuaren kan 

observera informantens kroppsspråk. 
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3.2.1 Urval 

Den fullständiga populationen för vår studie är systemutvecklare och projektledare som har 

erfarenhet av att jobba med molntjänster. Vi ämnar inte göra ett slumpmässigt urval från 

populationen, utan istället välja ut personer med mest kompetens och erfarenhet gällande 

molntjänster. Ytterligare ett kriterium för urvalet av intervjupersoner är att de bör ha någon 

ledarroll så att de också har ett organisatoriskt synsätt när det gäller migrering till molnet. 

Jacobsen (2002) nämner att det kan vara svårt att på förhand veta vilka personer har den 

kompetens som eftersöks och därmed vilka som kan bidra god information.  Som tidigare 

beskrivit ämnar vi att kringgå detta genom att intervjua personer med någon typ av 

chefsposition eller ledande roll, som en indikator på deras kompetens och den information 

de kan ge oss. 

 

3.2.2 Genomförande 

Datainsamling genom intervjuer hos tre olika företag. Företag FFM (Fallföretag 

mjukvaruutveckling) har vi två informanterna med olika roller inom företaget, en 

systemarkitekt och en utvecklingschef. Företag FFB (Fallföretag bank) använde vi oss av 

en informant med en ledande projektroll för molntjänster och IKT tekniker inom företaget. 

Företag FFK (Fallföretag konsultföretag) intervjuades en projektledare som arbetar på ett 

konsultföretag som erbjuder tjänster till andra företag som bland annat rör olika typer av 

migreringar. 

 

Efter FFM fortsatte studien med endast en informant på FFB och FFK. Anledning till detta 

är att datan som insamlades från de olika informanterna i FFM varit relativt lika och svaren 

vart ej tillräckligt olikt för att tolka svaren som annorlunda. Då informant fyra jobbar som 

konsult användes informationen för att komplettera och bekräfta den insamlade datan från 

företag FFM och FFB. Intervjuerna för företag FFM tog plats på företagskontoret. Intervjun 

med företag FFB gjordes via skype videosamtal. Företag FFK använde vi oss av 

videosamtal via Google Hangout detta efter förfrågan av informant fyra.  

 

Vid utformningen av intervjufrågorna (se bilaga 2) användes den intervjuguide som 

skapades av Norell och Wulfert (2015). Denna intervjuguide användes som grund och 

kompletterades med flera frågor som var relevanta för de nya faktorer vi ämnade att 

undersöka. För att inte leda samtalet under intervjuerna ställde vi en öppen fråga om faktorer 

och lät informanten tala fritt. Därefter tog vi upp generella faktorer som informanten kunde 

reflektera kring. Efter samtycke från informanterna ett och två spelades deras intervjuer 

endast in med ljud medans intervjuerna för informanterna tre och fyra spelades in med video 

och ljud efter försäkran om konfidentialitet och att materialet skulle raderas efter ändamålet 

är uppnått.  

 

Vi försökte hålla Intervjuerna som genomfördes i genomsnitt på en timme. Detta är enligt 

Jacobsen (2002) för att längre än en och en halvtimme kan intervjuare och intervjuobjekt 

bli utmattade. Samt att mindre än en timme är för kort för att kunna få fram all relevant 

information. 
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3.3 Analys 

Den insamlade data från intervjuerna transkriberades för att kunna systematisera och 

kategorisera den insamlade datan. Därefter reducerade den insamlade datan genom att sålla 

ut irrelevant data exempelvis angående tekniker utanför molntjänstområdet. Detta gjordes 

för att kunna få en så överblickande bild som möjligt över datan (Jacobsen, 2002). Den 

relevanta informationen sattes senare in i tabeller för att få en översikt på nämnda faktorer 

gentemot de faktorer vi hade identifierat samt för att kunna upptäcka nya faktorer som inte 

nämnts tidigare. 
 

3.4 Etiska överväganden 

För att informanterna ska känna sig trygga med att delge information de besitter med oss 

kommer de etiska aspekter som Jacobsen (2002) beskriver tas i beaktning. Dessa är: 

 

• Informerat samtycke 

• Rätt till privatliv 

• Krav på riktig presentation av data 

 

Informerat samtycke innebär att personer som deltar i studien ska informeras och vara 

medveten om vilka risker och vinster deras medverkan innebär (Jacobsen, 2002). Samtliga 

personer som medverkar i denna studie ska vara medvetna om och förstå dess syfte. Vidare 

ska det inte vara möjligt att identifiera studiens medverkande. Därutöver kommer data som 

kan leda till att studiens medverkande kan riskera att bli identifierade tas bort, såsom ålder 

och kön et cetera. Slutligen skriver Jacobsen (2002) att krav på riktig representation av data 

innebär att exempelvis citat inte förvrängs eller data manipuleras. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

Jacobsen (2002) skriver att den empiri som samlas måste vara giltig och relevant, det vill 

säga valid. Validitet delas upp i extern och intern validitet, den interna validiteten syftar på 

att man i sin studie faktiskt mäter det som är avsett att mätas, samt att den data som samlas 

in är relevant för studien. Medan den externa validiteten syftar till vilken grad studiens 

resultat kan generaliseras, med detta menas hur överförbart studiens resultat är till andra 

situationer och sammanhang (Jacobsen, 2002). Tillförlitlighet och trovärdighet, även kallat 

reliabilitet syftar till studien måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt. Det får alltså inte 

finnas påfallande mätfel. Metoden för studien skall också kunna upprepas och få ut ett 

liknande resultat (Jacobsen, 2002).  

 

Då vår studie har ämnat att upprepa Norell och Wulferts (2015) studie i större omfattning, 

har vi valt att använda samma metoder som den studien. Detta för att bibehålla studiens 

validitet och reliabilitet. Studiens reliabilitet och interna validitetet har förstärkts genom att 
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använda samma intervjufrågor som Norell och Wulfert (2015) med tillhörande nytillskott. 

Samt att informanterna i denna studie är experter inom sitt område. Detta ökar som sagt 

studiens reliabilitet och den interna giltigheten och relevansen blir mer översiktlig och 

lättare att förstå. Den externa giltigheten ska då kunna bekräftas genom studiens resultat. 

Fallföretagen avgränsas till endast de med utvecklingsavdelning och de som jobbar med 

molntjänster eller migration till molnet. Detta görs för att kunna hålla sig inom samma ramar 

som Norell och Wulferts (2015) studie samt att kunna generalisera resultatet i högsta grad. 
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4 Resultat 
Det här kapitlet tillhandahåller resultatet från den genomförda studien. Alla företag som har 

deltagit i studien är anonyma. En ungefärlig representation av företagen kommer att 

presenteras för att behålla deras anonymitet samt för att ge läsaren en lättare översikt över 

datan. Därefter en genomgång av datainsamlingen från informanterna som deltog i 

intervjuerna som följs utav en analys av empirin. 

4.1 Empiri 

4.1.1 Fallföretag 

Fallföretag Mjukvaru (FFM) 

Ett mjukvaruföretag med ett nordiskt ursprung och har som mål att bedriva produktion och 

utveckling av programvaror och tjänster inom HR, specifikt administrativa system för att 

hjälpa till med verksamhets driften för organisationer. Divisionen som undersökningen har 

undersökt är en del av en stor organisation på ca 7000 i antal anställda sen 2018. 

Utvecklingsavdelningen är i ett förstadie där man förbereder och planerar övergångar till 

molnlösningar. 

 

Nuvarande lösning FFM 

Ett gammalt system som har flera år på sig, de första bitarna i systemet programmeras runt 

1980. Man har senare utvecklat det så länge det bara har gått tills ledning har tyckt att man 

ska ta nya tag i systemet. Det var då man började att webbasera systemet. Detta gjorde man 

med hjälp av quickwins där Javalösning lades ovanpå den gamla databaslösningar. Istället 

för en windowsapplikation finns nu ett webbgränssnitt för en nyare version av det systemet. 

Efter detta började man bygga ny produkt (en nyare version av systemet) som 

programmerades med MVC (Model View Controller) -tekniken. Men man har fortfarande 

kvar de gamla teknikerna i botten. Så det nuvarande systemet har många årsringar på sig.  

 

Fallföretag Bank (FFB) 

En bankinstitution med ett nordiskt ursprung på ca 6500 anställda. Banken är med i en 

allians av flera banker där man tar IT-beslut tillsammans när det gäller molntjänster. Detta 

sker i ett cloud-råd med alla banker som är med i denna alliansen. Deras IT-avdelning jobbar 

med att kunna göra det enklare för kunder att komma åt deras tjänster samt utveckla 

innovativa lösningar som främjar verksamhetens effektivitet.  

 

Nuvarande lösning FFB 

Ett flertal olika system som har migrerats över till molnet dock har de precis migrerat sin 

hemsida från en EPE server som är en plattform för att bygga hemsidor. Genom denna 

plattform har man hostat hemsidan på en lokal server förut. För att utnyttja skalbarheten och 

flexibiliteten som molntjänster erbjuder har man tagit nytta av Microsofts Azure Web App 

för att hosta hemsidan uppe i molnet. Citat informant tre “vi har precis migrerat från en EPE 

server, det är en website-plattform, den har vi hostat lokalt på en server förut och nu har vi 
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flyttat den till en Azure Web App, där vi använder bara i Azure som en tjänst. Nu har vi vår 

hemsida hostat i molnet via Azure också.” 

 

Fallföretag Konsult (FFK) 

Företag FFK är ett internationellt konsultföretag som erbjuder ett flertal tjänster till sina 

kunder. I den denna mängd av tjänster inkluderas exempelvis assistans vid olika typer av 

migrering av sina applikationer till olika typer av molntjänster. Företaget har över 150 000 

anställda i mer än 35 länder. 

 

Nuvarande lösning FFK 

Då företaget är ett konsultbolag har företag FFK ingen egen nuvarande lösning, utan under 

intervjun med informant fyra tog den aktiva konsulten upp flera exempel på olika lösningar 

för deras kunder. Ett exempel på en kundlösning som togs upp under intervjun av 

informanten var ett system som hanterade tullhandlingar. 

 

Översikt över fallföretag. 

 
Figur 4. Sammanställning av de tre fallföretagen och informanter som använts i 

datainsamlingen. 
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4.1.2 Migrationstyper 

Studiens olika fallföretag har under den senaste tiden genomfört eller planerar olika typer 

av migrationer till molnet. Där en av företagen ska endast migrera över underliggande 

system som organisationens kunder kanske inte märker av. Detta är något endast utvecklare 

kan se, påverka och påverkar inte systemet överlag. Vi har även sett att partiell migrering 

och migration av hela stackar där man har lagt över allt eller en del av systemet på molnet. 

 

Ersätta & partiell migration 

Företag FFM önskar att ersätta eller flytta delar av underliggande system som köer, 

felhantering och även hela IT-system i framtiden. Detta är för att ha bättre översikt samt att 

kunna sänka kostnader på it-resurser som inte behöver stå på 100% konstant. Kanske endast 

vid vissa tillfällen eller i varierande procentgrad beroende på tillfället. Exempelvis att 

systemet används mer i slutet av månaden än i början. Här spelar den motiverande faktorn 

flexibilitet stor roll och möjligheterna den har. 

 

Migration av hela stacken & molnanpassa 

Företag FFB har migrerat över hela applikationer som de sköter via molntjänst leverantörer. 

Genom detta har företaget lämnat över ansvaret för underhållet och driften av it-resurserna 

till leverantören. Detta visat sig vara en effektiv och bra lösning för företag FFB. Anledning 

till att man känner att lösning funkar bättre är för att effektiviteten ökar då man kan lägga 

fokus på andra delar. Exempelvis säkerhet och de delar som hänger med. Citat från 

informant tre: “[...] Minska driftkostnader som vi har internt. Alla säkerhetsdelar samt 

uppdateringar, sådant behöver man inte tänka på vilket är en stor anledning”.  

Destination 

Anledningar till destination av leverantör har varit för det mesta knutet till vad de använder 

för programmeringsspråk och tekniker. Lagar och regleringar angående lagring av data och 

liknande. Anledningar som hur anpassningsbara och möjligheterna som finns hos 

leverantörerna spelar stor roll enligt fallföretag FFB. Citat från informant tre “[...] Här har 

man krav att spara på en viss data under en tid och i Azure kan det bli väldigt dyrt, då har 

vi valt amazon fastglazure för långtidslagring av data. 10 år har vi som krav. Det blir väldigt 

mycket data efter några år.”. Detta syftar på att det finns en konkurrens mellan 

molnleverantörer vilket är en fördel för de organisationer som önskar att använda sig av 

molntjänster. Konkurrensen pressar ner priserna för de olika tekniker vilket är en fördel för 

små till stora företag. 

 

4.1.3 Migrationsprocess 

Migrationsprocessen för de olika företagen liknar varandra till en stor del. Genom att ställa 

frågan om hur en överliggande migrationsprocess skulle se ut. Visade det sig att det 

viktigaste att tänka på i starten av processen differentierade mellan olika faktorer beroende 

på vad företaget har önskat att migrera över.  
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Vid stora företag som företag FFM och FFB ligger besluten för migration till molnet hos 

ledningen och är en strategi som man har implementerat i organisationen för att hänga med 

i moderniseringen av data. Detta beslutet går senare vidare till IT eller IKT avdelning där 

kompetens för molntjänster finns. IT eller IKT avdelningen lägger fram förslag med hjälp 

av molnleverantörer någon form av tekniska lösningar som är genomförbar. Själva 

migrationsprocessen lämnas senare över till utvecklare som sköter migrationen samt testar 

implementationen. 

 

Här, var det skillnad på företag FFM och FFB. Företag FFM använder sig helst av en ny 

kund som test där man överväger ifall lösningen fungerar därefter tar man över en kund i 

taget. Citat Informant två (Företag FFM) “[...] För att se hur applikationen mår och hur den 

fungerar. Vad den kostar såklart och hur mycket vi kommer att förbruka. vi kommer gå 

vidare med en ny kund som testpilot, gärna en mindre kund och sen så kommer vi flytta 

över kund för kund.” 

 

Enligt företag FFB så har man redan beslutat att man ska gå vidare med den lösning man 

har efter de initiala testerna som körts. Därmed hittar man ett datum där de har minst trafik 

på servrar som finns för att släppa den nya servicen direkt för den målgrupp de önskar. 

 

Det visats sig vara svårt att jobba agilt en process som man önskar kunnat vara mer iterativt, 

det var viktigt att ta upp svårigheterna med att ändra något i de molnlösningarna man har 

fått. Det skulle kosta en hel del att ändra eller att bygga upp systemen med en “plan B” ifall 

det skulle gå dåligt och man måste byta leverantör. Därför satsar man helhjärtat på den 

lösning man valt att använda oavsett. 

4.1.4 Motiverande faktorer 

 

Arbetseffektivitet 

Enligt samtliga informanter har man konstaterat att arbetseffektiviteten ökar och det är av 

olika anledningar. Främst att fokus flyttas från olika uppgifter som man ej behöver lägga 

ner tid på längre. Det går snabbare att utföra en hel del olika uppgifter som skulle i vanliga 

fall ta en dag till flera veckor. Citat från informant ett (Företag FFM) “[...] Finns många 

bitar som kan bli mer ”streamlinade” och kan göra att vi kan komma ut med ny funktionalitet 

och rättningar mycket snabbare. Arbetseffektiviteten kan förbättras.”  

 

Informant tre från företag FFB tog dock upp utmaningar hos personalen där vissa kanske är 

vana vid att arbeta på ett sätt och ogillar förändringen som kommer med molntjänster. Citat 

från informant tre (Företag FFB): “Det beror på vilka kompetenser man har också, om man 

är bekväm med bägge delar eller bara ena. Många som inte vill lära sig nya tekniker. ” 

 

Säkerhet och integritet 

Säkerhetsfrågor samt integritet som är viktigt för kunder och företag, var den största frågan 

och utmaningen för organisationer som företag FFM, FFB och FFK. Dock Enligt informant 

två kunde man förlita sig på molntjänst företaget man väljer när det gäller säkerhetsfrågor. 
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Citat från informant två (Företag FFM) “[...] Sen så tror jag allmänt att cloud leverantörer 

verkligen, verkligen, verkligen tänker på säkerhet tidigt. Eftersom ifall leverantörerna inte 

kan garantera säkerhet, har de inte på marknaden att göra därför tänker jag att de är mer 

noggranna kring säkerhetsbitarna än en lokal leverantör som har sina serverhallar i källaren”  

 

Den här synpunkten gällande säkerhetsfrågor delades med informant ett. Dock togs andra 

risker upp exempelvis att de stora och kända företagen utsätts för mer intrångsförsök 

gentemot ett okänt. Citat från informant ett (Företag FFM) “Jag tror att de stora företagen 

(Amazon, Microsoft och Google) har ju folk som jobbar med säkerhet och med hot. Att en 

lokal liten leverantör skulle ha större säkerhet än vad de stora jättarna skulle, köper jag väl 

kanske inte. Å andra sidan så är de mycket mer utsatta för intrångsförsök.”  

 

Komplexitet 

Samtliga informanter ansåg att komplexiteten för systemet efter migreringen inte skulle öka, 

utan snarare minskas. Informant 1 menar på att komplexiteten för systemet kommer att 

minska då man kunde mer tydligt dela upp systemets olika delar i olika tjänster som 

molntjänstleverantörer erbjuder. 

 

Underhåll 

Vid diskussion med informanter om underhåll, ansåg de att det spelar stor roll vad som ska 

användas i molnet så svaret har varierat. Alla informanter är dock tydligt eniga om att 

underhållet av hårdvara och system minskas betydligt. 

 

Citat från informant fyra (Företag FFK): “Det är en av fördelarna med att flytta till molnet. 

Allt det där med underhåll får ju molnleverantörer sköta själv.”  

 

Informant fyra (Företag FFK) som nämnt i genomförande kapitlet har ett konsultperspektiv 

där hen blir inhyrd av företag för att göra migrationsprocessen åt dem.  

 

Informant tre som nämner att det vart mycket att tänka på innan molnlösningar som är nu 

löst då de använder sig av molntjänster hos Azure. Citat från informant tre:“En positiv grej. 

då vi har så många server och tjänster som körs så det är mycket att förhålla sig till isåfall. 

så underhållet ligger mer på Azures sida. de ansvar vi hade förut tog Azure över vilket är 

väldigt bra för oss.” 

 

Det har varit lite olika svar angående underhåll, det som skiljt sig mest är underhåll av olika 

system. Citat från informant två (Företag FFM) “Nej det påverkar sig inte så mycket blir 

inte så stor skillnad. Kanske blir lättare att få till en nya releasepipelines om man nu ska 

lägga till en sådan och automatisera sina är releaser på bättre sätt.” 

 

Informationen från informant ett (Företag FFM) och två visar på att underhåll hos 

molntjänster kan även underlätta för leveranser och kontinuitet. 

 

 



 

  25 (43) 
 

Leveranser och kontinuitet 

Förutom att underhåll gör att leveranser och kontinuitet underlättas vid användandet av 

molntjänster så är det generellt mycket enklare. Citat från informant fyra (Företag FFK): 

“Leveranser streamlinas genom att du som kund inte behöver hålla reda på alla saker, utan 

kan koncentrera dig vilka värdeskapande funktioner du vill ha i framtiden och som du vill 

att molnleverantören ska ta hand om för att leverera.” 

 

Själva fokuset vid utveckling ökas alltså då det inte behövs att tänka på andra saker som 

annars skulle vara en prioritet vid en ny leverans. 

 

Nätverk och support 

Detta har visat sig vara en viktig aspekt innan molnmigrationen eller flytt av 

applikationstjänster överlag. Samtliga informanter har pratat om vikten av bra avtal med 

leverantörerna av molntjänster. Detta är något man går igenom innan flytten och det ska 

kunna garantera ifall saker och ting går fel vet man vart ansvaret faller. 

 

Citat från informant tre (Företag FFB): “vi gillar ju leverantörer som kan supporta oss och 

det vi tänkt här är att det ska vara ett gott samarbete med alla våra leverantörer där vi kan 

klargöra våra mål. Vi har ju bytt ut flera leverantörer till exempel leverantör som inte kunde 

stötta oss i Azure och då bytte vi [...] Vi fick erbjudande och slutligen gav vi ansvaret till 

dem helt enkelt.” 

 

Avtalen mellan leverantör och organisation har skett inom en egen avdelning för IKT 

tekniker som både företag FFM och FFB har inom sin organisation. Detta verkar vara 

eftersom på koncernnivå har de större inflytande. 

 

Citat från informant två (Företag FFM) “[...] Nu vet jag att det finns centrala avtal mellan 

[företag FFM] och de tre cloud leverantörer Gcp, AWS och Azure. Så den supporten finns 

kontrakterad med dem. men det beroende på vilken typ av miljö det handlar om.”  

 

Citat från informant tre (Företag FFB) “Vi har ett råd ett cloud råd tillsammans med andra 

organisationer vi har samarbete med, där alla organisationer måste vara eniga om de vill ta 

användning av den föreslagna tjänsten.” Informationen från informant tre visar på hur 

organisationer går ihop för att förbättra villkoren av avtalen mellan leverantörer och dem 

som kund. 

 

Tillgång till ny IKT 

Samtliga informanter pratar under intervjun om hur mycket lättare det är att få tillgång till 

nya innovationer via deras molnleverantörer. Exempel på nya tekniker från 

molnleverantören AWS är deras implementering av maskininlärning i deras tjänster. 

 

Genom att migrera till molnet via en stor leverantör som exempelvis AWS eller Microsofts 

Azure får man tillgång till dess IT- resurser, vilket oftast är utav den senaste möjliga IT-

tekniker. Citat från informant fyra (Företag FFK) “En stor fördel med att gå upp i molnet är 
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att just att oftast håller molnleverantörer på med cutting edge-tekniker själv. Det är 

ytterligare en fördel med att gå till molnet - man slipper investera i sånt.” 

 

Samtidigt är detta en viktig faktor för mjukvaruutvecklingsföretag speciellt när det gäller 

att hänga med den utvecklingen som sker på marknaden idag. 

 

Citat från informant två (Företag FFM) “Möjlighet till snabbhet till innovation, vilket 

kommer bli viktigare framöver. man ser ju hur lätt det är att få tillgång till ny funktionalitet 

såsom talasyntes, röststryning, enkel maskinlärning eller avancerad maskinlärning”  

 

Åtkomst 

Samtliga informanter är överens om att åtkomst är betydelsefull faktor. Informant fyra 

nämner att det är viktigt att det skrivs ett tydligt SLA (Service level agreement) som 

fastställer bland annat hur åtkomsten av data ska fungera under samarbetet mellan 

organisationen och molntjänstleverantören. Informant tre (Företag FFB) menar på att 

åtkomsten ökar genom att organisationen har tillgång till olika loggnings- och 

analysverktyg. 

 

Flexibilitet och kapacitet 

Informant ett har åsikten att flexibilitet är både en för- och nackdel. En av orsakerna till 

varför organisationen som informant ett och två tillhör är att de vill ta del av flexibiliteten 

som finns i molnet. Men det har visat sig under deras efterforskning att de måste avsevärda 

ändringar av sin applikation för att kunna hela eller delar av applikationen till molnet. 

Informant tre (Företag FFB) och fyra (Företag FFK) är likaså i samförstånd att flexibilitet 

är en mycket viktig faktor. 

 

Kostnadsbesparingar 

Informant ett diskuterar kring hur kostnadsbesparingar har fått de att undersöka AWS 

Lambda som möjliggör att ladda upp programkodsnuttar till molnet, som kan kopplas till 

olika typer av utlösare. Detta kommer spara organisationen pengar, då koden bara exekveras 

under förbestämda förutsättningar. Informant två nämner dessutom att i dagsläget betalar 

organisationen konstant för maxkapacitet från deras nuvarande leverantörs servrar - det vill 

man slippa och ha en mer dynamisk betalningstyp för deras användning. 

 

Resursoptimering 

Informanterna var i samförstånd om att resursoptimering var en tydlig fördel med att flytta 

över applikationer till molnet. Detta var en av anledningarna till att företag FFM har valt att 

flytta över sina applikationer till molnet. företag FFM har servrar som står och kör på 100% 

av sin kapacitet 24/7 vilket kan kosta en hel del extra gentemot användning direkt i molnet 

där organisationer kan justera användningsgraden av hårdvara. Citat från informant ett 

(företag FFM) “Molntjänster bygger på elasticitet - du använder bara resurserna när du 

behöver dem. Att servar som bara står och pumpar varmluft 90% av tiden - det blir ju väldigt 

dyrt i längden.” 
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4.1.5 Utmanande faktorer 

 

Existerande investeringar i IT och infrastruktur 

Det var svårt att försöka bekräfta om existerande investeringar i IT och infrastruktur är en 

utmaning eller en motiverande faktor. Vid frågor om detta till informanterna så var svaret 

oftast att de inte är helt insatta eller att det ligger på “koncernnivå”   

 

Ur informant fyras perspektiv som konsult på det är menar man att det är lättare att 

använda det IT-system man har tills det slutar fungera och måste byta. Citat från informant 

fyra (Företag FFK) “Så länge man har en fungerande IT-verksamhet mjölkar man den 

investeringen så långt man kan innan man gör en ny. [...] Företagsekonomerna kommer 

alltid vilja ha den billigaste och stabila lösningen som uppfyller företagens mål. 

Förändringar kommer aldrig vara de senaste innovationerna, om inte intjänade graden 

ökar så pass mycket att så att det är värt att ta investeringen.” 

 

Kostnad 

Kostnadsfråga har varit något som alla informanter har ungefär samma synpunkt, vilket är 

att man betalar för den nya tekniken så långt man måste tills organisationen senare kan 

anpassa och optimera kostnader för sina system man har uppe i molnet när de anses som 

“färdiga”. Citat från informant tre (Företag FFB) “vi har planer på att optimera med hjälp 

av något som kallas resurstagg att man taggar resurserna som man arbetar med för att få 

en ordentlig bild. men i starten har det inte varit en kostnadsfråga.”  

 

Det är vissa saker som man måste dock tänka på vid avtal så att man är skyddad vid 

exempelvis DDoS-attacker och att inte detta kostar något extra. 

 

Citat från informant tre (Företag FFB) “Detta har varit ett bekymmer, därför har vi DDoS 

protection. Eftersom vi kunde få enorma räkningar. [...] Det är alltså mer pay as you go 

och monthly subscription, vilket gör att det blir mer anpassningsbart. Finns det en tjänst 

du inte önskar längre kan du avsluta abonnemanget snabbt och påbörja andra ifall det 

skulle önskas “ 

 

Lagar och regleringar 

Lagar och regleringar utifrån våra informanters perspektiv sker detta oftast en hel nivå 

över dem, alltså på koncernnivå. Självklart påverkar nya lagar, system som är i 

användning. Ett praktexempel på detta är GDPR lagen som gör att man måste ändra en hel 

del i det dåvarande system. Dock så sker avtalen på koncernnivå och man bestämmer hur 

data ska lagras och vart. Detta för att varje organisation har en del regler att förhålla sig till 

beroende på exempelvis land de är baserat i eller om organisationens kunder har vissa 

krav. 

 

Citat från informant två (Företag FFM) “Där ser det olika ut kundernas avtal, om de nöjer 

sig med eu eller om det är krav Sverige. förhoppningsvis har vi möjlighet till att ”deploya” 

till Stockholm sajten på AWS och då drar man ju den delen.“ 
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Andra osäkerheter kan vara hur de ska testa de nya systemen utan att skapa några problem 

gällande lagar och reglering. Citat från informant ett (Företag FFM) “En anledning till det 

blev AWS är för att de har byggt ett datacenter i Stockholm. Det är mycket prat om det här 

med GDPR och vad händer om data ligger på Irland eller norra Europa.  [...] Det är 

fortfarande oklart hur testmiljöer ska fungera. Vi har test, stage och produktion och frågan 

är vilka miljöer ska ligga vart och hur ska man organisera det här. Ska avdelningen här ha 

en AWS-miljö eller var ska man lägga det? Det här med var data ska lagras kommer lösa 

sig” 

 

Beroende av molntjänstleverantör 

Inlåsning hos molntjänstleverantör, samtliga informanter menar på att man blir låst till den 

leverantör man valt då man ej bara kan för över system från en leverantör till någon annan. 

Företag FFB menar på att de redan är beroende av AWS och Azure i den dagliga driften 

idag.  

 

Citat från informant tre (Företag FFB) “Vi har ju redan blivit beroende av Azure och AWS 

i den dagliga driften idag. Utan dem så måste vi göra stora ändringar i organisationen. 

exempelvis sättet vi jobbar på inom organisationen.” 

 

Informant fyra som jobbar som inhyrd konsult/projektledare menar på att det handlar om 

att man inte vill förlora mer pengar genom att byta mitt i migrationen eller efter. Citat från 

informant fyra (Företag FFK) “I och med att de här lösningarna oftast är ekonomidrivna, 

så brukar de som arbetar i verksamheten känna sig mer låsta i sin relation till 

molnleverantör, ja.” 

 

Hantera relation med molntjänstleverantörer 

Relationen med molntjänstleverantörer varierar beroende på vilken marknad man jobbar 

inom. Under våra intervjuer har vi märkt att de olika företagen lägger vikt på annorlunda 

saker. företag FFM är mer fokuserad på att kommunikationen mellan leverantör och 

organisation funkar bra. Citat från informant två (Företag FFM) “vi har haft någon 

workshop med arkitekter från AWS. Plus att vår ICT-avdelning har en bra kanal till dem. 

Det finns ju en kompetens lokalt men inte i vår avdelning här. [...] Vi har faktiskt skaffat 

ett bra forum kring AWS bitar, där kan man få mycket hjälp om man behöver.” 

 

Medan företag FFB lägger mer vikt på att leverantörer har bra rykten och är villiga att 

ställa upp för företags krav, då de jobbar inom bankbranschen. 

 

Citat från informant tre (Företag FFB) “Det jag kan tillägga på det, för att få tillgång till 

våra system, då vi sitter på hemlig information, information som företag som ska köpa 

andra företag. Eftersom vi sitter på aktieinformation om börsen. Om man vill jobba med 

sådana system så måste man stå på en insiderlist.” 
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Säkerhetsarkitektur 

Informanterna kände inte sig tillräckligt insatta i säkerhetsaspekten av molntjänster för att 

kunna kommentera på problem som var specifikt relaterade till säkerhetsarkitekturen i 

molnet. Informant tre som jobbar inom bankvärlden poängterade att det var synnerligen 

viktigt att det fanns skydd mot DDoS-attacker. Informant tre berättade att det skulle kosta 

organisationen en förmögenhet ifall de blev utsatta för DDoS-attack. 

 

Påverkan på verksamhet och användare 

En direkt bekräftelse om molnlösningar eller migrationsprocessen har en påverkan på 

verksamheten och användaren har informanterna ej pratat om. Dock pratades mycket om 

hur arbetssätt angående leveranser och kontinuitet förändras en hel del. Detta är självklart 

beroende på hur stor förändring migrationsprocessen skapar. 

  

Kunskapsnivå 

Kunskapsnivån har varit en av de faktorerna som varit svårt att precisera ingen av 

informanterna har pratat om att det har varit någon svårighet då det mesta av kompetensen 

ligger utspritt hos leverantör och organisation i fråga. Separata enheter från 

utvecklingsavdelningar hanterar oftast grunderna i migrationsprocessen, de har redan 

utfört analyser på ifall det är möjligt att migrera över delar eller hela system till molnet. 

Resterande delar handlar om hur villiga medarbetarna är att acceptera förändringen och 

utförandet av migrationsprocessen.  

 

Datasäkerhet 

Samtliga informanter anser att datasäkerheten är oerhört viktig. Informant ett säger att 

större molntjänstleverantörer är utsatta för fler intrångsförsök, men informanten är 

skeptiskt till att en mindre molntjänstleverantör skulle ha en bättre säkerhet än jättarna 

inom branschen. Informant två säger att “[...] molntjänstleverantörer som inte kan 

garantera säkerhet har inte att göra på marknaden”. 
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4.2 Analys 

 

Migrationstyper 

Samtliga fallföretag använder sig av full migration av hela stacken eller partiell migration. 

Molnanpassning och ersättning av system har inte varit aktuellt. Det som har varit likt 

molnanpassningen är att man försöker optimera de resurser som man har valt att migrera till 

molnet. Det är då man använder sig av flexibiliteten och optimeringen molntjänster 

erbjuder, dock bör organisationer se till att man utnyttjar tjänsterna som finns så optimalt 

det bara går. Exempelvis kod som hjälper att justera användning av hårdvara resurser så att 

kostnaden minskar.  

 

Destination 

De största leverantörerna idag och de leverantörer som fallföretagen i studien har använts 

sig av är i stort sett Amazon Web Services och Microsofts Azure. Det differentierar bland 

fallföretagen om varför organisationen har valt de leverantörerna. Oftast ligger anledningen 

hos tekniken som företaget använder sig av sedan tidigare vilket kan förenkla flytt. Det kan 

också vara vad för olika sorters tekniker molntjänst företaget erbjuder samt kostnaden är 

också en stor faktor. 

 

Säkerhet och integritet, datasäkerhet, säkerhetsarkitektur & åtkomst 

Subashini och Kavitha (2010) skriver att det största hindret för företag som vill genomföra 

en molnmigrering är att integriteten och säkerheten ska bli bristande. Tidigare studier syftar 

också på att det är viktigt att det finns ordentliga säkerhetsdirektiv för att säkerhetsställa 

infrastruktur och data (Takabi, Joshi & Ahn, 2010). 

 

I studien stämmer detta inte helt överens då informanterna påpekade att säkerhet är något 

som leverantör garanterar. Dock har det varit extremt viktigt med ordentliga avtal och SLA 

(service level agreement) med leverantörer, vilket informanterna menade är det viktigaste 

gällande säkerheten. Med detta sagt nämner informanterna också att de är inte helt insatta i 

säkerhets delen. 

 

Fördelar 

Samtliga fallföretag verkar vara eniga angående säkerhetsfrågan, detta märktes genom att 

informanterna inte pratade om säkerhet på den nivå som vi förväntat. Fallföretagen 

förväntade sig en garanterad säkerhet från leverantörer, med detta sagt, kan man säga att 

ansvaret för säkerhet numera inte ligger hos företagen. Däremot har de ansvar att se till att 

datan som läggs över till molntjänster kommer att hanteras på rätt sätt enligt de kunder som 

har vissa krav på detta.  

 

Åtkomsten är en stor motivering när man står inför en flytt till molnet som företag, de 

spelade dock stor roll när det var en fråga om vilket system/applikation som skulle föras 

över. Vilken nivå på säkerhet skulle det vara vid inloggning för medarbetare, utvecklare och 
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kunder. Det som samtliga informanter varit eniga om är att det förenklar åtkomsten överlag 

men exakt på vilket sätt framkom aldrig. 

 

Nackdelar 

Skulle det ske något “breach” hos molntjänstleverantörer så ligger ändå ansvaret enligt 

kunder hos det företag det är fråga om. Det är svårt för en organisation att beskylla 

leverantörer då de själva har valt och har avtal med. 

 

Flexibilitet, kapacitet, komplexitet, resursoptimering & kostnadsbesparingar 

Flexibilitet och kapacitet det var definitivt en av de största anledningar till över flytt till 

molnet. Det var här informanterna pratade om kostnader som kunde minskas samt att 

resurser kunde optimeras på bäst sätt. Detta stämmer överens med tidigare studie (Avram, 

2013) där organisationerna som använder molntjänster kan utvidga sitt system eller 

kapacitet för just en dag eller när helt enkelt önskar.  

 

Komplexiteten efter flytt var alla informanter eniga om. Detta stämmer inte helt överens 

med vad den tidigare studien (Rai, Mehfuz & Sahoo, 2013). Då de menade på ju mer 

komplext ett system är desto jobbigare är det att flytta över detta till molnet. Enligt 

informanterna är migration av system välplanerade och komplexiteten minskar efter vart. 

Citat från informant två “[...] Nej det tror jag inte inte jobbigare än vad det redan är. Jag tror  

snarare att det går åt andra hållet istället” 

 

Arbetseffektivitet, leveranser, kontinuitet & påverkan på verksamhet och användare 

Informanternas svar om arbetseffektivitet stämmer väl överens med den bilden Bartkiewicz 

& Gontar (2018) ger. Framförallt att arbetseffektiviteten ökar genom att man slipper lägga 

ner tid och resurser på vissa affärsprocesser, som istället hanteras av molntjänstleverantören.  

 

Svaren från informanterna stärker också tesen om att användandet av molntjänster kan 

underlätta en organisations leveranser av en produkt eller tjänst, och kontinuiteten överlag 

(Bartkiewicz and Gontar, 2018). Detta för att organisationen kan, som ovan diskuterat, 

överlåta vissa affärsprocesser till molntjänstleverantörer och därmed fokusera på 

värdeskapande funktioner. 

 

Påverkan på verksamheten är något som är givet enligt informanterna då deras arbetsätt 

överlag förändras med teknikerna som kommer med de molntjänster de valt att använda sig 

av. Enligt (Norell & Wulfert 2015) är det viktigt att lösningarna som används inte får något 

avbrott då det stoppar flödet i arbetet. 

 

Lagar och regleringar, hantering av relation mot leverantörer & beroenden av 

leverantör 

Införandet av GDPR har gjort att organisationer måste vara noggranna med var och hur data 

lagras. En av orsakerna till att företag valde sin molntjänstleverantör är för att de hade 

nyligen byggt ett datacenter i Stockholmstrakten, vilket gjorde det lättare för företaget att 
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följa GDPR-lagstiftningen. Informant två nämner att det skiljer sig för avtalen mellan olika 

kunder om de nöjer sig med att data lagras inom EU eller Sverige. Detta stämmer väl 

överens med vad Andrikopoulos et al. (2013) om att företag undviker att lagra sin data i 

länder såsom USA på grund av “Patriot Act” och liknande. 

 

Kostnad 

Hosseini Shirvani, Rahmani & Sahafi (2017) skriver att många molntjänstleverantörer tar 

betalt av sina användare för deras faktiska användande. Detta är i linje med en av 

motivationerna företag FFM hade för att migrera sin applikation till molnet. De betalar som 

sagt idag för att maxkapacitet av deras leverantörs servrar. Detta är såklart onödigt, då 

resursanvändandet går upp vid vissa tider på månaden då det genomförs löneberäkningar 

och liknande. Som informant ett beskrev det “[...] att servrar bara står och pumpar varmluft 

90% av tiden - det blir väldigt dyrt i längden”.  

 

Kostnad är ett tveeggat svärd: informant fyra diskuterade hur många organisationer hellre 

väljer att inte följa med i de senaste tekniktrenderna, utan hellre fortsätter att använda 

gammal teknik och programmeringsspråk om det inte finns tydliga ekonomiska fördelar 

med att adoptera den senaste tekniken. Som Hosseini Shirvani, Rahmani & Sahafi (2017) 

skrev är det dessutom lättare att göra en kostnadskalkyl när organisationen själva har hand 

om hårdvaran, vilket kan kopplas till vad informant fyra ovan beskrev. 

 

Nätverk och support & underhåll 

Chowdhury och Boutaba (2010) resonerar kring vikten av avtal mellan organisationen och 

och molntjänstleverantören - något som uppmärksammades av samtliga informanter under 

intervjuerna. Speciellt hur dessa avtal, ofta i form av SLA, är nödvändiga om det skulle 

uppstå problem under samarbetet mellan organisationen och leverantören.  

 

Likaså Malik & Wani (2018) skriver om hur överlåtandet av underhållet till en tredje part 

kan leda till att organisationen kan lägga större fokus på exempelvis utveckling av sin 

produkt.  

 

Tillgång till ny IKT 

Enligt studien med Bartkiewicz och Gontar (2018) där man skickat ut enkät till stor mängd 

företag. Tillgång till ny IKT var ett av de svaren som hade högst frekvens och under 

intervjuerna fick vi detta bekräftat när informanterna pratade öppet om molntjänster. Det 

handlade för det mesta om tillgång till nya innovativa tekniker som leverantörer erbjuder 

som tjänster.  

 

Stora molntjänst leverantörerna har sina egna avdelningar som arbetar med nya tekniker och 

innovationer som organisationer idag inte behöver göra själva. Därmed spara en hel del 

pengar. Citat från informant fyra “[...] Det är ytterligare en fördel med att gå till molnet - 

man slipper investera i sådant.” 
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Kunskapsnivå 

Kunskapsnivå vid migrering eller efter har varit svårt att bekräfta, speciellt ifall det är en 

motivering eller utmaning. Anledning till detta är för att endast en enstaka informant pratat 

om det. Enligt tidigare studie menar man på att personalen måste vara villig att samarbeta 

med externa parter för att migreringen ska kunna bli av (Rai, Mehfuz & Sahoo 2013). 

Informanten under den här studien menar på att det kan vara lite motstånd mot nya tekniker 

då vissa är vana vid sitt gamla vanliga arbetssätt. Vilket kan betyda att nya system påverkar 

kanske organisationens arbetssätt överlag. Dock pratade informanten inte om detta på en 

detaljerad nivå. 

 

Existerande investeringar i IT och infrastruktur 

Som Buyya, Yeo & Venugopal (2008) skriver att för stora företag kan det uppstå ytterligare 

hinder vid molnmigrationer i form av tidigare investeringar i deras infrastruktur med mera. 

Tre av fyra informanter kunde varken bekräfta eller dementera denna tesen. Detta för att 

informanterna kände att den typen av problematik låg på koncernnivå. Informant fyra 

beskrev dock hur “[...] så länge företag har en existerande IT-verksamhet mjölkar man den 

investeringen så långt man kan innan man gör en ny [investering]”. 
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5 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet utifrån studiens frågeställningar samt en reflektion på 

den metoden som valdes för studien. 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Tidigare studier och teorier stämmer överens med vår empiri data däremot verkar det som 

vissa prioriteringar har skiftats över åren som har gått. Den största förändringen som har 

upplevts under studien är säkerhetsfrågorna kring molntjänster. Det har under tidigare 

forskning varit stort fokus på de här frågorna. Detta är självklart förståeligt då en 

organisations rykte står på spel och detta uppmärksammas av kunder och nyhetsmedia 

överlag.   

 

Vår empiriska data visar på att mellanstora till stora organisationer överlåter mer och mer 

ansvar till sina leverantörer som man förlitar sig på. Den största anledningen till förtroendet 

organisationer har för sina molnleverantörer är att de har större kapital och möjligheten till 

förbättring inom tekniken är stor. Molnleverantörer har mycket av sitt fokus på att forska 

och utveckla de tekniker de använder sig av. Det som är positivt för organisationer är att det 

finns konkurrens mellan de olika molnleverantörer vilket driver teknikerna framåt ännu mer 

och priserna nedåt. 

 

Kostnadsbesparingar är en utav de största anledningarna till att fallföretagen har valt att 

migrera över sina applikationer. Det har varit anledningar som att slippa underhålla 

hårdvara, optimering av resurser överlag, dock vid migrationsprocessen har man inte tänkt 

på kostnaden, då man vill först få allt att fungera. Därefter har man tankar kring hur man 

ska minska på kostnaderna och maximalt utnyttja elasticiteten. Endast företag FFM tänkte 

på hur koden skulle kunna se ut innan migrationsprocess startade, då har fokus varit på hur 

man skulle anpassa hårdvara efter användningsgrad av applikationerna baserat på tidigare 

användning av dem.  

 

Kunskapsnivån för organisationer som en motiverande eller utmanande faktor har varit svårt 

att fastställa då konflikterande svar uppstod från olika fallföretag. Den största frågan här var 

medarbetarnas förmåga att acceptera förändring i deras dagliga arbete och hur villiga de är 

att lära sig nya tekniker och arbetssätt. De flesta systemutvecklare är vana vid förändring 

dock har företag FFB upplevt lite svårigheter med detta dock detta varit en isolerad händelse 

och svårt att generalisera då de andra fallföretagen inte har bekräftat detta. 

 

Den största utmaning de olika fallföretagen har pratat om är lagar och regleringar som 

hindrar dem från att utföra allt som de själva önskar. Exempelvis GDPR, vilket har skapat 

stora förändringar på hur de ska hantera data, vilket i sin tur leder till att 

system/applikationer måste ändras och anpassas. Det är svårt att förutspå vilka förändringar 

samhället som organisationen är en del av lutar mot. Dock är det inte så mycket man kan 
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göra åt sådana förändringar förutom att anpassa organisationen och göra sig beredd på 

förändringar.  

 

Förutom kostnadsbesparing har det varit stora förväntningar kring arbetseffektivitet, 

leverans och kontinuitet. Enligt samtliga informanter ökar möjligheten för medarbetarna att 

kunna jobba effektivare med de olika lösningar som molnleverantörer erbjuder. 

Anledningar till detta visade sig oftast vara bättre tekniska lösningar dock har det också med 

resursoptimering att göra, då med endast ett klick sätta upp en lösning som annars skulle ha 

tagit allt från en dag till flera veckor. Påverkan på verksamheten och användaren är självklar 

då informanterna menar på att arbetssätt samt effektivitet påverkas. Dock så kan det påverka 

verksamheten både positivt och negativt beroende på användaren. 

 

Beroende av leverantör & hantera affärsrelation är en stor del av processen, samtliga 

fallföretag använder sig av en separat enhet för detta. Det handlar för det mesta om 

handlingsförmågan organisationen har bakom sig. I fallföretagens fall som är stora företag 

har en stor vikt bakom sig och kan förhandla till sin egen fördel. Mindre företag kan ha en 

större svårighet att få det de själva önskar då de är endast en av extremt många företag som 

önskar att förhandla till sig en bra “Deal”. 

 

5.2 Metodreflektion 

Resultatet från empirin i den här studien har visat sig vara lik den tidigare studien, vilket 

visar att metodens tillförlitlighet och reliabilitet är hög. Under intervjuerna har vi använt 

öppna frågor och låtit informanterna prata öppet om området. Vår påverkan på 

informanterna har varit minimal och endast ställt någon fråga ifall intervjun avviker från 

dess ursprungliga syfte vilket varit motiveringar och utmaningar vid migrationsprocessen. 

Intervjuerna utfördes med två intervjuare och en informant, detta är något som kan ha 

påverkat resultatet. Anledningen till detta är för att ju fler intervjuare per informant desto 

mer stimuli utsätts informanten för, vilket kan påverka hur de svarar på intervjufrågorna. 

 

Vår studie har dessutom gjorts på en större skala, med fler fallföretag än Norell och Wulfert 

(2015) och vi har som sagt kunnat påvisa samma resultat som den tidigare studien, vilket 

tydligt visar på att metoden är lämplig för studiens ändamål. Då studien utfördes i större 

skala än den tidigare studie, anses studiens resultat mer generaliserbar gentemot Norell och 

Wulfert (2015). Datan som har insamlats under studien har varit relevant för studiens syfte 

och tillfört en bra grund att undersöka och analysera området i fråga. Dock kan det behövas 

ännu fler fallstudier och informanter för att få ett säkrare och mer generaliserbart svar. 

Studien har avgränsat sig från säkerhet men den skulle också kunnat rikta in sig mer på 

säkerhetssidan, då det är en stor del utav molntjänstområdet. Detta skulle då behöva mer 

utav informanter med kompetens inom IT-säkerhet. 
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6 Avslutning 
Studien har undersökt motiverande och utmanande faktorer för migration till molnet samt 

fördelar och nackdelar som tillkommer och associeras med de faktorerna. Studien har 

genomförts med kvalitativa undersökningsmetoder, med fyra informanter på tre olika 

fallföretag. 

6.1 Slutsats 

Utifrån vår undersökning och analyser av den data som insamlats under studiens gång har 

tabellen från studien med Norell och Wulfert (2015) (se bilaga 1) använts som en grund för 

sammanställningen av studiens resultat. Vi har sedan skapat en reviderad version av denna 

tabell, som dessutom innehåller vårt nytillskott i form av nya faktorer. 

 

Vissa faktorer har klassificerats som både en utmaning och en motivering, detta har sin 

grund i att med förändring i en organisation skapar utmaningar överlag men vissa mer än 

andra. 17 stycken faktorer har bekräftats unders studien medan de som inte är bekräftade 

har informanterna under studien ej pratat tillräckligt om vilket har gjort det svårt att 

generalisera resultaten, därför är dessa märkta som “Inte bekräftad”. 

 

Faktorer (Motiverande/Utmanande) Status 

Arbetseffektivitet (U/M)  Bekräftad 

Säkerhet och integritet (M) Bekräftad 

Komplexitet (U/M) Bekräftad 

Underhåll (M) Bekräftad 

Leveranser och kontinuitet (M) Bekräftad 

Existerande investeringar i IT och infrastruktur (U) Inte bekräftad 

Kostnad (U) Bekräftad 

Nätverk och support (M) Bekräftad 

Lagar och regleringar (U) Bekräftad 

Hantera relation med molntjänstleverantörer (U) Bekräftad 

Beroende av molntjänstleverantör (U) Bekräftad 

Tillgång till ny ICT (M) Bekräftad 
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Åtkomst (M) Bekräftad 

Flexibilitet och kapacitet (M) Bekräftad 

Kostnadsbesparingar (M) Bekräftad 

Kunskapsnivå (U) Inte bekräftad 

Datasäkerhet (U) Inte bekräftad 

Säkerhetsarkitektur (U) Inte bekräftad 

Resursoptimering (M) Bekräftad 

Påverkan på verksamhet och användare (U/M) Bekräftad 

Figur 5 – Motiverande och utmanande faktorer 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under studien märktes det att djupet på de tekniska delarna samt områdets konstanta 

förändringar skulle kunna undersökas ytterligare på ännu mer av en detaljnivå. Under den 

här studien har det varit svårt att undersöka de olika dimensionerna på detaljnivå då studien 

använt sig av fler fallföretag. Studien har helt enkelt varit begränsad i arbetskraft då det inte 

har varit möjligt att undersöka alla fallföretag samtidigt på en rik detaljnivå.  

 

Molntjänstbranschen förändras i en hastighet som är svår att hänga med i. Därmed är 

ytterligare bekräftelse och forskning inom området nödvändigt i en betydligt större 

omfattning. Detta då informationen har betydlig nytta för små till medelstora företag som 

önskar att migrera över sina system och applikationer till molnet. 
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Bilagor 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Bilaga 1 – Motiverande och utmanade faktorer (Norell & Wulfert, 2015).

 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
Inledande frågor 
Vilken titel/yrkesroll har du? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Hur länge har du arbetet med dina nuvarande uppgifter? 
Hur insatt är du i arbetet? 

 
Beskrivning av nuvarande lösning 



 

   
 

Om systemet och vad det används till - vilket ska migreras 
Uppbyggnad och arkitektur 
Användare 
Problem 

 
Framtida lösning 
Motivation för att gå från nuvarande lösning till en molnbaserad 
Hur vill man att det ska fungera? Exempelvis genom användarfall. 
Uppbyggnad och arkitektur 
Val av destination och typ av molnlösning 
Tekniska lösningar 

 
Hur har man tänkt kring utmanande och motiverande faktorerna: 
Arbetseffektivitet  
Säkerhet och integritet  
Komplexitet   
Underhåll  
Leveranser/kontinuitet 
Existerande investeringar i IT och infrastruktur  
Kostnadsfrågor 
Nätverk och support  
Lagar och regleringar  
Hantera relationen med molntjänstleverantörer - ny affärspartner/relation  
Beroende av molntjänstleverantör  
Flexibilitet och åtkomst  

 
Tillvägagångssätt och beslut  
Status på arbete - vad har man gjort och hur långt har man kommit? 
Vilka lösningar är framtagna? 
Vilka problem finns och hur har de lösts/ska lösas? 
Hur har tidigare nämnda faktorer spelat in på arbetet? 
Hur kommer migrationen att ske? 

 
Tillvägagångssätt och beslut efter 
Status på arbete - vad har man gjort? 
Vilka lösningar blev framtagna? 
Vilka problem fanns och hur har de lösts? 
Hur har tidigare nämnda faktorer spelat in på arbetet? 
Hur gick migrationsprocessen till?
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