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Sammanfattning 
Cloud computing innebär att datorkraft och IT-resurser i form av servrar, lagring och lokala 

nätverk görs tillgängliga via internet, cloud computing har ökat snabbt i användning de senaste 

åren. Möjligheterna med molntjänster har lett till nya utmaningar avseende tillit till molntjänster 

genom att öppna för helt nya förhållanden mellan leverantör och kund. I dagsläget så är tillit till 

molntjänsterna ett stort problem för kunder såsom mikroföretag samt små och medelstora 

företag.  

 

Vårt examensarbete syftar till att beskriva mikroföretags samt små och medelstora företags tillit 

och misstro till molntjänster, samt identifiera vilka kriterier som bidrar till detta. Resultatet visar 

att det är svårt att tydligt definiera tillit och misstro hos företag, då deras situationer och 

verksamheter skiljer sig. Tack vare vår litteraturstudie i kombination med våra intervjuer har vi 

skapat oss en bra bild av vilka kriterier som bidrar med tillit och misstro till molntjänster. 

Baserat på vårt arbete har vi sammanställt en konceptuell modell som beskriver tillit och misstro 

till molntjänster. 
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Summary 

Cloud Computing means the possibility to use computer power and IT-resources through 

internet. The use of cloud computing have rapidly increased the last few years. The opportunities 

it brings has led to challenges in trust to Cloud services by enabling new form of relations 

between customer and suppliers. Nowadays, trust in Cloud services is a problem for customers 

such as microenterprises, small and medium business. 

 

Out thesis work seeks to describe microenterprises, small and medium business’s trust and 

distrust to Cloud services and identify which criteria contributes to this. The result shows that is 

hard to clearly define trust and distrust in business, as their situations and activities differ from 

one another. Thanks to out literature review combined with the interviews we’ve conducted, we 

have created a good understanding of what contributes to trust and distrust in Cloud services. 

Based on our thesis work, we’ve compiled a conceptual model that describes trust and distrust in 

Cloud services.  
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1  Inledning 
I detta kapitel ges en beskrivning av rapporten med syfte att ge en bättre förståelse och därmed 

en bättre tolkningsförmåga samt möjlighet att följa med i rapportens olika delar. Detta kapitel 

tar även upp bakgrunden till rapporten, vilka problem rapporten ämnar lösa samt arbeten som 

gjorts tidigare. 

1.1  Bakgrund 
Traditionellt sett har företag och organisationer haft ”sin information” och ”sina maskiner” in-

house. In-house betyder att information och maskiner finns fysiskt tillgängliga av personalen 

inom verksamheten och man kunde enkelt verifiera kvalitetsaspekter såsom tillgängligheten, 

säkerheten och integriteten (Keith W. Miller, 2010). Med information menas ett förtags filer, 

såsom dokument och annat elektroniskt material. 

 

År 2007 noterades ett ökat intresse för företeelsen cloud computing hos både privatpersoner som 

företag (Google, 2014). På senare år har användandet av molntjänster växt och inkomsterna för 

molntjänsteleverantörerna har därmed ökat markant (Gartner, 2013). De offentliga 

molntjänsterna kommer troligen växa med 18.5 procent under 2013 till 131 miljarder dollar 

(Gartner, 2013). De offentliga molntjänsterna innebär att molntjänsten är tillgänglig för 

allmänheten. Enligt Gartner (ibid.) kommer Infrastruktur som en nättjänst (IaaS), lagringstjänster 

samt utskriftstjänster att vara de snabbast växande på marknaden inom molntjänsteområdet.  

 

Cloud computing innebar en evolution inom informationsteknologin (IT) där datorkraft och IT-

resurser i form av servrar, lagring och lokala nätverk görs tillgängliga via internet, även kallat för 

molnet som är en metafor för internet (Hurwitz & al, 2010). Molntjänster är en paketering av 

resurser och kan innefatta olika saker, exempelvis lagring och infrastruktur. Denna teknik gör så 

att kunder såsom mikroföretag samt små och medelstora företag
1
 (se även bilaga 3) slipper 

investera i egen IT-utrustning och kan istället använda sig av lösningar som finns tillgängliga via 

molnet (itmoln, 2013). 

 

Möjligheterna med molntjänster har lett till nya utmaningar avseende tillit samt öppnat 

för helt nya förhållanden mellan leverantör och kund (Khan & Malluhi, 2010). Kunderna kan nu 

ha all sin IT hos en extern leverantör, som då fungerar som företagets IT-avdelning. Tidigare har 

kvalité inneburit att specifikationer möts, men har övergått till att idag definieras som en varas 

eller tjänsts förmåga att tillfredsställa förväntningar och behov hos en kund 

(Nationalencyklopedin, 2014). Tillit innebär ett förtroende (se avsnitt 2.2) och kvalitet blir då en 

viktig aspekt för molntjänsteleverantören och något som kunden kan känna tillit till. I dagsläget 

är tilliten till molntjänster låg för kunder såsom mikroföretag samt små och medelstora företag. 

Den låga tilliten grundar sig i att kunderna tror de får sämre kontroll på sin information och att 

säkerheten blir lidande (Khan & Malluhi, 2010). För många användare så är inte en 

lagringstjänst i molnet mer pålitligt än en lokal hårddisk, trots att dessa typer av molntjänster har 

tusentals, om inte hundratusentals servrar till sitt förfogande (Perez, 2009). 

1.2 Problemformulering 
De nya möjligheterna med molntjänster kräver en tillit till att leverantörerna kan leverera den 

kvalité de utlovar, exempelvis gällande säkerhet och tillgänglighet. Eftersom cloud computing 

skiljer sig från traditionell IT gällande förhållanden mellan kund och leverantör så undrar vi vad 

som skapar tillit och misstro till molntjänster. 

 

                                                 
1
 Mikroföretag samt små och medelstora företag är företag med mindre än tvåhundrafemtio anställda och mindre än 

femtio miljoner per år i omsättning (företagets inkomster under året) och/eller högst fyrtiotre miljoner euro i 

balansomslutning (värdet på företagets främsta tillgångar). (Europeiska kommissionen, 2006) 
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Vår sammarbetspartner vill veta hur vida kunderna känner tillit och misstro till den nya trenden 

med molntjänster, de vill också veta vilka kriterier som bidrar mest till att skapa tillit till 

molntjänster. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva mikroföretags samt små och medelstora företags tillit och 

misstro till molntjänster, samt identifiera vilka kriterier som bidrar till detta. 

 

Vi använder oss därför av frågorna: 

 Känner mikroföretag samt små och medelstora företag tillit och misstro till molntjänster 

och är denna motiverad eller omotiverad? 

 Vilka kriterier skapar tillit och misstro till molntjänster hos kunder? 

1.4 Samarbetspartner 
Detta avsnitt behandlar en beskrivning av vår samarbetspartner som är Office IT-partner i 

Dalarna. 

 

Office IT- partner är ett IT-företag som bildades 1986. Företaget är rikstäckande och har  

ungefär 400 anställda som är disponerade på 35 olika orter i Sverige. Office IT-partner 

ansvarar för bland annat kostnadseffektiva IT-lösningar, exempelvis genom hyrtjänster i molnet. 

(Office IT-partner, 2014) 

1.4.1 Vårt examensarbete 
På senare år har begreppet molntjänster växt och omsättningen har ökat rejält (Wallström, 2013). 

Vår samarbetspartner vill veta vad som skapar tillit till molntjänster så att ett företroende för 

deras molntjänster finns. 

 

Allt fler leverantörer börjar tillhandahålla tjänster via molnet, tack vare dess resurssparande och 

effektivisering skapar molntjänster föredelar för både kund och leverantör. (itmoln, 2013) 

1.5 Avgränsning 
I uppsatsen kommer vi att ge en beskrivning av molntjänster, tillit och misstro samt kvalité. Vi 

kommer inte att behandla de tekniska detaljerna angående hur komponenter samspelar för att 

molntjänsterna skall fungera, i och med att det ligger utanför vårt syfte. Läsaren får en grundlig 

beskrivning av vad molntjänster är och vad som skapar tillit och misstro till molntjänster. Vi har 

i samråd med vår samarbetspartner valt att avgränsa oss till mikroföretag samt små och 

medelstora företag i Falun Borlänge-regionen, dels för att hålla ner omfattningen på arbetet och 

för att det var i vår samarbetspartners intresse att fokusera på dessa företag. 

1.6 Tillvägagångssätt 
Vi började detta examensarbete med att söka och läsa litteratur som var aktuellt för detta arbete. 

Genom vår litteraturstudie och i samråd med vår samarbetspartner formades ett syfte samt 

problemformulering som vi i vårt examensarbete ska besvara. För att besvara vår 

problemformulering utfördes fem stycken intervjuer för att skapa vårt empiriska underlag till 

studien. Vi kompletterade våra intervjuer med en fråga via e-mail. Intervjuerna ägde rum på plats 

hos företagen och de utfördes “face-to-face”, vi ansåg att det passade bäst till vår studie. 

Anledningen till detta var att vi trodde att respondenten skulle känna sig bekvämare och därav ge 

oss ett bättre underlag till vårt examensarbete. Den insamlade empirin gav en aktuell beskrivning 

av tillit och misstro till molntjänster för mikroföretag samt små och medelstora företag. Slutligen 

sammanställdes resultatet baserat på analysen av nulägesbeskrivningen för det området vi 

studerade.  
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2 Teori 
I detta kapitel behandlas begreppsdefinitionen av kvalité, tillit och misstro samt hur dessa 

hänger ihop. Definitionen av cloud computing tas även upp, vilka typer av molntjänster som 

finns och vilka aktörer som finns, samt för- och nackdelar med cloud computing. 

2.1 Litteraturstudie 
Vårt konceptuella ramverk kommer att skapas via en litteraturstudie. Litteraturstudien görs för 

att se vad som tidigare har utförts inom forskningsområdet samt hitta relevanta teorier. Detta 

hjälper till att finna ett relevant och outforskat ämne inom området samt underlättar utformning 

av problemformuleringen (Oates, 2006). För att skapa vårt konceptuella ramverk använde vi oss 

av samma analysmetod, som presenteras i dataanalysen (se avsnitt 3.3), som när vi utförde vår 

litteraturstudie.  

 

Vi inledde projektet med att söka efter material som behandlar de olika delarna som krävdes för 

att arbeta med projektet. Litteraturstudier används för att skapa det konceptuella ramverket för 

arbetet. Under litteraturstudierna hoppades vi att finna bra beskrivningar på vad som de olika 

begreppen innebär, men även att bredda vår befintliga kunskap om dem.  (Björklund & Paulsson, 

2010)Vi använde oss av SUMMON  som är en söktjänst och tillhandahålls av Högskolan 

Dalarna. SUMMON ger tillgång till de artikla  högskolan prenumererar på, databaser som 

högskolan har tillgång till, allt som finns i biblotekets katalog, vetenskapliga publiceringar vid 

Svenska lärosäten samt material som finns fritt tillgängligt via internet (Högskolan Dalarna, 

2014). Sökmotorn Google (http://www.google.se) användes också för att hitta ytterligare 

relevant litteratur. För att hitta tidigare arbeten så användes även DIVA. DIVA är ett elektroniskt 

arkiv och en databas över de uppsatser, examensarbeten och forskningspublikationer som 

studenter och högskolans forskare har producerat (Högskolan Dalarna, DIVA - Elektroniskt 

arkiv, 2014). Vi inledde litteraturstudierna med att söka allmänt kring begreppet “cloud 

computing”, vi avgränsade oss till artiklar från vetenskapliga publikationer samt vetenskapligt 

granskade artiklar som publicerats efter 2009-01-01. Vi kunde genom det vara säkra på att den 

litteratur vi använde oss av var aktuell och relevant för vårt arbete. Den första sökningen gav 

13 966 träffar (se tabell 1), vi kunde alltså se att det fanns mycket skrivet kring molntjänster. Vi 

lade sedan till relevanta sökbegrepp och kunde snäva in oss på ett bra sätt, de slutgiltiga 

sökningarna kring “cloud computing” och “end users” och trust gav 471 sökträffar. Det visar på 

att det är ett relativt outforskat område och vi valde att ta oss an det. 

 

Tabellen nedan presenterar frekvensen av sökorden som användes för våra litteraturstudier (se 

tabell 1). Den visar frekvensen under olika tidsperioder för att ge en bild av hur företeelsen cloud 

computing har ökat. 
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Tabell 1 – Frekvens av cloud computing i kombination med andra sökord i den vetenskapliga litteraturen 

Sökterm 2000-2004 2005-2009 2010-2014 

cloud computing 5 766 13 966 

cloud computing + security 
0 333 5 839 

cloud computing + trust 0 121 1 964 

cloud computing + users + trust 
0 105 1 661 

cloud computing + end users + trust 0 76 471 

2.2 Kvalitet 
Kvalité definieras idag som en tjänst eller varas förmåga att tillfredsställa kundens behov och 

förväntningar (Nationalencyklopedin, 2014) och är synonymt med standard, klass och 

beskaffenhet (Strömberg, 1998). Begreppet kvalitet beskrivs på två sätt, ett neutralt och ett 

normativt sätt. Det neutrala sättet beskriver egenskaper på kvalitén, t.ex. hastigheten på ett 

bredband. Det normativa sätter beskriver kvalité på ett värderande sätt, t.ex. en lagringstjänst i 

molnet kan vara säker nog för en privatpersons semesterbilder men inte säker nog för ett företags 

produktionshemligheter. Normativ kvalité kan inte definieras, eftersom det baseras på personliga 

värderingar medan det neutrala sätter är mer mätbart (Sundgren, 2010).  

2.3 Tillit och misstro generellt sett 
Tillit är en övertygelse om någons omtanke i en relation eller om någons trovärdighet (Allén Et 

al., 2012). Tillit är synonymt med förtroende och tilltro (Strömberg, 1998), det innebär en tro att 

man kan lita på integriteten, styrkan, skickligheten, säkerheten, etc. hos någon eller någonting 

(Dictionary.com Unabridged., 2014). Motsatsen till tillit är misstro (Ljung, Olve, & Petri, 2004) 

och är synonymt med bristande förtroende, tvivel, ifrågasättande eller otro  (Strömberg, 1998). 

Enligt ett traditionellt synsätt så är tillit och misstro någonting som en person känner för en 

annan person eller verksamhet, baserat på ”face-to-face” bemötanden. Tillit är inte heller en 

statisk företeelse, den utvärderas kontinuerligt (Keith W. Miller, 2010). Misstro fungerar likadant 

som tillit och det är en tolkning hos en individ som kan ändras med tiden. Figuren i kapitel 2.3.1, 

nedan på sidan, beskriver hur en individ bildar sin tolkning av tillit och misstro (se figur 1). 

 

Det är svårt att definiera tillit och misstro eftersom det är en individuell tolkning av omvärlden 

som baseras på personliga erfarenheter och värderingar. Tillit och misstro som en gång funnits 

hos en person behöver inte alltid finnas där, eftersom den kontinuerligt utvärderas  (Keith W. 

Miller, 2010). Likt uttrycket skönheten ligger i betraktarens öga, vad som är trovärdigt och 

tillförlitligt för en person behöver inte vara det för en annan person  (Sundgren, 2010). Tillit 

inom IT fungerar likt traditionell IT, däremot skapar det en annan relation mellan de bägge 

parterna. 

2.3.1 Tillit och misstro till IT 
IT har traditionellt sett skapat tillit och misstro genom att kontrakt eller avtal förhandlats fram 

som behandlar nivå på kvalité och innefattar ofta någon form av kompensation ifall detta inte 

följs. Tillit inom IT är ett förtroende för en annan part, att de håller sina löften och kan leverera 

det som utlovas, tillit skapas lättare ifall kunskap och information om molntjänsten finns 

tillgängligt (Ljung, Olve, & Petri, 2004). Misstro inom IT är en brist på tillit för en annan part. 

Gällande molntjänster skapas kvalité genom att förhindra driftstörningar eller att förlust av 

information inte inträffar överhuvudtaget. För de flesta företag kan inte en summa pengar ersätta 

förlorad information, affärshemligheter eller rykte (Khan & Malluhi, 2010).  
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Figuren nedan illustrerar hur en individ formar sin tillit och misstro (se figur 1). 

 

 
Figur 1 - Hur tillgänglighet och tillförlitlighet i kombination med kompetens bidrar till individens tillit och misstro. 

(Egenproducerad) 

Kompetens kommer bland annat av individens erfarenhet inom datoranvändning. En större 

datorvana kommer alltid att underlätta vid användning av molntjänster. Tillgänglighet och 

tillförlitlighet avgörs ifall molntjänsten kan leverera vad som lovats och om den är lätt att 

använda samt ifall den har åtgärder som förhindrar oönskade händelser. Tolkningen baseras på 

individens föreställningar om verkligheten och kompetens. Exempelvis så kan en person 

överskatta eller underskatta sin förmåga, vilket kan leda till positiva respektive negativa 

konsekvenser (Ljung, Olve, & Petri, 2004). 

2.3.2 Tillit och misstro till molntjänster för företag 
Enligt avsnitt 2.2 och 2.3.1 innebär tillit till en molntjänst ett förtroende för en leverantör. Ett 

förtroende om att leverantören kan leverera den kvalité som utlovats, eftersom företagets 

information fysiskt inte finns ”in-house”  (Keith W. Miller, 2010), utan någonstans hos sin 

leverantör (se avsnitt 2.7). För att övertyga kunden om kvalitén (se avsnitt Fel! Hittar inte 

referenskälla.) bör molntjänsteleverantörer tillhandahålla tillräcklig information om sina 

molntjänster. God information om molntjänsterna bidrar till att mildra kundernas misstro och 

skapar en tillit  (Michael, 2009). Information som bör delges är: 

 

 Säkerhet (ibid.) – en ytterst viktig aspekt gällande molntjänster och ständigt 

återkommande i litteraturen (se avsnitt 2.7). 

 Ägarskap (ibid.) - vem har rättigheter till informationen? var är informationen lagrad? 

Eftersom den fysiska kontrollen av information tillhör leverantören (se avsnitt 2.7). 

 Tillgänglighet (ibid.) - vad händer ifall problem uppstår? Finns möjligheten att tjänsten 

inte är tillgänglig? (se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.) 

 

Tillit och misstro kan även vara baserad på bra eller dåliga grunder och i vissa fall obefintliga 

grunder. En god kvalité (se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.) gör att kunden har 

anledningar att känna förtroende, även ett proffsigt beteende från leverantören kan leda till en 

ökad tillit. På samma sätt kan ett dåligt bemötande bidra till att kunden inte känner sig lika trygg 

med sin leverantör och bildar en misstro emot sin leverantör. Tillit och misstro är mer än bara ett 

”ja” eller ett ”nej”, denna känsla är till stor del beroende på individen och behöver presenteras i 

sitt sammanhang. 

2.4 Motiverad eller omotiverad tillit och misstro 
Motiverad tillit och misstro beskriver anledningar bakom en individs tolkning och är synonymt 

med välgrundad, hållbar och berättigad. Omotiverad tillit och misstro är synonymt med 

oberättigad, obefogad, grundlös. En motiverad tillit och misstro bygger på grunder och 

anledningar medan en omotiverad tillit och misstro formas utan grunder och anledningar. Tillit 
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och misstro kan även vara beroende av den information som är aktuell. Gäller det känslig och 

viktig information har företaget större anledning att känna misstro eftersom kraven på kvalité 

ökar. 

 

Tabellen nedan visar hur tillit och misstro kan vara motiverad eller omotiverad baserat på olika 

användningssituationer (se tabell 2). Vi använder oss av vår tänkta konceptuella modell för 

motiverad eller omotiverad tillit och misstro. Vi hoppas hjälpa till att förklara hur modellen 

fungerar och kan användas. 

 
Tabell 2- Användningsscenarion med motiverad eller omotiverad misstro och tillit. 

  Motiverad Omotiverad 

Tillit Användningsscenario 1 Användningsscenario 2 

Misstro Användningsscenario 3 Användningsscenario 4 

 

Vi använder oss av fyra ponerade användningsscenarion för molntjänster. Användningsscenario 

1, 2, 3 och 4, beskriver hur tillit och misstro kan vara motiverad eller omotiverad beroende på 

olika situationer. Användningsscenariona är dynamiska och kan påverkas av många faktorer,  

just de som vi beskriver här vill enbart återge ett aktuellt tillstånd. Vi beskriver dessa 

användningsscenarion för att hjälpa läsarens förståelse för hur tillit och misstro kan vara 

motiverad eller omotiverad:  

 

 Användningsscenario 1, motiverad tillit: 

Ett företag använder sig av en molntjänst för att lagra kunduppgifter, såsom fakturor med 

order- och personuppgifter. Det första scenariot kräver hög säkerhet och åtgärder måste 

finnas för att förhindra att obehöriga får åtkomst. Företaget i fråga använder ett privat 

moln (se avsnitt 2.8) för sin lagring, de använder en stor leverantör som kan investera 

stora summor pengar på säkerheten och har flera serverhallar med god fysisk säkerhet. 

Leverantören är väletablerad på marknaden och kunden har goda erfarenheter av 

leverantören. Det här scenariot leder till en motiverad tillit, även om det är känslig 

information i fråga, så kan företaget känna en tillit till sin leverantör baserat på tidigare 

erfarenheter. 

 

 Användningsscenario 2, omotiverad tillit: 

Ett företag använder en molntjänst för att lagra sina lagersaldon. Enligt scenario två 

hamnar företaget i fråga under kategorin omotiverad tillit, i och med de inte har någon 

anledning till att känna misstro men kan inte heller ge anledningar till varför de litar på 

molntjänsten. Skulle ens lagersaldon bli åtkomliga av en obehörig person så är ingen 

större skada skedd, eftersom det inte handlar om viktigt information. 

 

 Användningsscenario 3, motiverad misstro: 

Ett företag använder sig av en lagringtjänst via molnet för sina affärshemligheter. Det 

tredje scenariot leder till en motiverad misstro, då de har anledning att inte känna tillit till 

sin leverantör. Det ställs höga krav på säkerheten och åtgärder måste finnas för att 

förhindra att obehöriga får åtkomst, skulle sådan information läcka ut kan det få negativa 

konsekvenser. Leverantören (se avsnitt 2.7) som används  är relativt ny på marknaden 

och företaget har inte använt leverantören tidigare. 

 

 Användningsscenario 4, omotiverad misstro: 
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Ett företag lagrar sina inventarielistor på en lokal server inom verksamheten, de har 

övervägt att ersätta den lokala servern med en molntjänst. Dock valde man att behålla den 

befintliga IT-lösningen eftersom man ansåg att molntjänster inte var tillräckligt säkra för 

att lagra sådan information. Enligt scenario fyra hamnar företaget i fråga under kategorin 

omotiverad misstro, eftersom deras anledningar till att känna misstro för en molntjänst 

inte var baserad på bra grunder utan kom av en dålig kunskap kring molnet.  

2.5 Tillit genom kvalité 
Kvalité är något som en kund kan känna tillit till, god kvalité skapar ett förtroende för att 

leverantören kan leverera vad som utlovats (se avsnitt 2.3.2). Dock måste leverantören kunna 

kommunicera egenskaperna hos sin tjänst, är kunden inte medveten om alla egenskaper hos en 

tjänst så har den ingen anledning att känna ett förtroende (se avsnitt 2.3.1). En dålig kvalité 

bidrar inte till att skapa tillit till tjänsten, utan skapar en misstro till att leverantören kan leverera 

vad som utlovats. För att ett företag ska känna tillit till sin leverantör av en molntjänst, måste 

tjänsten i fråga hålla en kvalité som är god och tillmötesgå verksamhetens krav. Kvalité är något 

som är viktigt för alla verksamheter och beskrivs som en produkts, varas eller tjänsts förmåga att 

tillfredsställa en kunds behov och förväntningar (Eriksson, 2000). På ett neutralt sätt (se avsnitt 

2.2) beskrivs kvalité på tjänster med följande egenskaper: 

 

 Omgivning – beskriver den fysiska miljö som tjänsten presenteras i, såsom utseende på 

lokaler och utrustning. 

 Pålitlighet – syftar till driftsäkerheten för en tjänst, inträffar det problem eller fungerar 

tjänsten ostört? 

 Tillgänglighet – hur lätt kan kunden etablera kontakt med sin leverantör? För att 

exempelvis rapportera en driftstörning. 

 Tjänstvillighet – karakteriseras av huruvida kunden har lätt få hjälp av sin leverantör, hur 

lång tid tar det innan tjänstens normala funktion är återställd? 

 Artighet – beskriver hur leverantören agerar i möte med kunder, har leverantören 

exempelvis ett affärsmässigt beteende? 

 Kommunikationsförmåga – förstår kunden de termer och begrepp som leverantören 

använder sig av, kan leverantören kommunicera med kunden på ett bra sätt? (Eriksson, 

2000) 

  

En tjänsts kvalitet innefattar mer än bara dess förmåga att möta kundens förväntningar. Talar 

man om kvalité hos en tjänst lite mer i allmänhet så karakteriseras det i större utsträckning av 

resultatet som den färdiga tjänsten ger. Kvalité hos en tjänst beskrivs då som: 

 

 Prestanda – bidrar tjänsten till att skapa verksamhetsnytta? Fungerar tjänsten till det som 

den är avsedd för? 

 Driftsäkerhet – beskriver de problem som kan uppstå, om de ofta och om de allvarliga? 

 Underhållsmässighet – syftar till huruvida problem som inträffar är svåra att hitta och att 

åtgärda fel. 

 Säkerhet – kan problem som inträffar orsaka att information går förlorat och finns det 

skydd mot sådana händelser (Eriksson, 2000). 

  

Alla dessa egenskaper hos en tjänst är något som kan leda till tillit, om en tjänst inte möter 

kundens förväntningar så håller den inte tillräckligt hög kvalité. En tjänst som inte har tillräckligt 

god kvalité anses inte som bra och kan skapa misstro hos kunden. Relationen mellan kund och 

leverantör (se avsnitt. 2.6) blir då lidande och kundens tillit till tjänsten och leverantören 

minskar. En ständigt återkommande företeelse gällande molntjänster är säkerhetsaspekten, 

kunden måste kunna känna att deras information är säker för att kunna känna tillit till sin 

leverantör (se avsnitt 2.7). Dålig säkerhet på en molntjänst skapar misstro hos kunderna (se 

avsnitt 2.3.2). En relation, kallad kundrelationens livscykel, mellan kund och leverantör baseras 
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på leverantörens löften gentemot kunden. Leverantören bygger sin relation genom interaktion 

med kunden. Först väcks ett intresse för en tjänst, leverantören ger sedan löften till kunden och 

till sist måste leverantören tillhandahålla dessa löften (Eriksson, 2000).  

2.6 Cloud Computing 
Detta avsnitt presenterar olika definitioner av begreppet Cloud Computing som även beskriver 

hur det fungerar. Det är ett centralt begrepp för molntjänster och är det som möjliggör 

användandet av molntjänster. Vi presenterar även olika typer av molntjänster samt för- och 

nackdelar för kunder med att använda molntjänster. 

 

ITmoln beskriver cloud computing som en ny teknik där möjligheten att använda datorer och 

deras resurser över Internet finns (itmoln, 2013). Det är en teknik som tillhandahåller ett antal 

resurser, bland annat lagring och processorkraft. Denna teknik gör så att kunder såsom mikro 

samt små och medelstora företag slipper investera i egen dyr IT-utrustning och istället kan 

använda sig av lösningarna som finns tillgängliga via molnet (itmoln, 2013). En annan definition 

ges av Cloud Computing for dummies. De beskriver att molnet är hårdvara, nätverk, lagring, 

tjänster och gränssnitt som bidrar till att möjliggöra leveransen av molntjänster. Molntjänsterna 

består av mjukvara, infrastruktur och lagring – antingen separata eller i kombination (Hurwitz & 

al, 2010). 

 

Molntjänster finns i olika typer, Infrastructure as a Service - infrastruktur som en molntjänst, är 

en av de grundläggande servicemodellerna för “cloud computing” tillsammans med Software as 

a Service(SaaS) samt Platform as a Service(PaaS). Dessa typer innebär olika ansvar för 

leverantör respektive kund. Oberoende av vilken typ som används måste molntjänsten 

fortfarande vara av god kvalité och möta kundens krav samt bidra med verksamhetsnytta (se 

avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.). Figur 2 beskriver ansvarsområde för kund (representeras 

av ljusblå färg) respektive leverantör (representeras av grå färg). 

 

 
Figur 2 -  Olika typer av molntjänster med kund respektive leverantörs ansvarsområde. 

(Czernicki, 2011) 
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IaaS ger kunden tillgång till hårdvaruresurser från flera datacenter som leverantören 

tillhandahåller. Med andra ord kör kunden sina program på utrustning som tillhandahålls och 

finns hos leverantören (idg, 2014). Klienten kan sedan bygga sin egen infrastruktur på denna 

hårdvara utan att behöva investera i egen (Interoute, 2014). Kunden betalar sedan för det 

utrymme samt kapacitet som utnyttjas. PaaS tillhandahåller en plattform och IT-miljö som 

möjliggör för kunden att hysa sina applikationer och tjänster på. PaaS görs åtkomliga ofta via ett 

webbläsargränssnitt och tillhandahåller verktyg som kunden kan skapa sina applikationer och 

tjänster med (Interoute, 2014). SaaS är ett program i form utav en molntjänst och beskrivs som 

ett hyrprogram. Detta är ett program som levereras över webben och kostnaden baseras på 

användningen. Användaren har tillgång till programmet genom sin webbläsare, men 

programmen körs i bakgrund på leverantörens servrar. Genom det grafiska användargränssnittet 

kan användaren använda programmet. Användningen av hyrprogram sker ofta när det är stora 

applikationer som kräver en hel del resurser, exempel på det är affärsprogram. Kunden vill 

kunna slippa de höga kostnaderna när det gäller inköp av program och hårdvara (Computer 

Sweden, 2014). 

2.7 Aktörer inom Cloud Computing 
I detta avsnitt behandlas de olika aktörerna som är inblandade inom cloud computing samt en 

definition av aktörerna.  

 

Molnleverantör 

En molnleverantör även kallat (Cloud provider) kan exempelvis vara en organisation som 

tillhandahåller en tjänst över internet. En molnleverantör förvaltar den IT-infrastruktur som 

behövs för att tjänsterna skall fungera (se figur 2) och molntjänstetyperna innefattar olika 

ansvarsområden för leverantören (Liu, Tong, Bohn, Messina, Badger & Leaf, 2011). 

 

Infrastruktur som en molntjänst (IaaS), molnleverantörens uppgift inom denna tjänst är att köra 

molnets programvara som krävs för att tillgängliggöra datorresurserna för molnkonsumenten. 

(Liu, Tong, Bohn, Messina, Badger & Leaf, 2011) Plattform som en molntjänst (PaaS), inom 

denna tjänst så förvaltar molnleverantören datainfrastrukturen för plattformen men har också till 

uppgift att köra programvaran som möjliggör komponenterna i plattformen. Program som en 

molntjänst (SaaS), inom denna tjänst underhåller, distribuerar och konfigurerar molnleverantören 

tjänsten utifrån kraven som molnkonsumenten och molnleverantören kom överrens om från 

första början vid implementeringen utav tjänsten. Molnleverantören för SaaS har det största 

ansvaret för hanteringen av applikationen och infrastrukturen medan molnkonsumenten har en 

begränsad administrativ kontroll av applikationen (Liu, Tong, Bohn, Messina, Badger & Leaf, 

2011). 

 

Tjänsteleverantör 

En tjänsteleverantör eller molnmäklare som det heter, är en mellanhand mellan molnleverantör 

och kund. Det vill säga att tjänsteleverantören tillhandahåller en molntjänst från 

molnleverantören som sedan tillhandahåller tjänsten till kunden. Tjänsteleverantören skapar 

möjligheter för kunden genom att han eller hon slipper ta kontakt med molnleverantören utan 

förmedlingen gällande molntjänsten går via tjänsteleverantören. Detta är ett sätt att förenkla 

kundens användning utav molntjänsten då molnleverantörer har svårare att hjälpa till med 

prestanda samt användning utav molntjänsten (ibid.). 

 

Kund 

Kunden är den konsument som använder sig utav molntjänsten. En kund representeras utav 

antingen en privatperson eller en organisation. Leverantör och kund förhandlar fram ett avtal för 

att kunna specificera den tekniska prestandan som molnleverantören skall uppfylla.  Detta avtal 

täcker exempelvis kvalitén på servicen samt säkerheten (ibid). 
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Fördelar för kunder vid användning av molntjänster 
Molntjänster bidrar till lägre kostnader, enklare användning, tjänstekvalitet och pålitlighet 

(Sadiku, Musa, & Momoh, 2014). 

 

Hårdvarumässigt bidrar användningen av molntjänster med: 

 

 Till synes obegränsat med datorkraft tillgängligt efter behov. 

 Hög efterfrågan kan mötas utan stora investeringar 

 Inga stora investeringar krävs 

 Möjlighet att betala för det som faktiskt används, inte låta resurser stå oanvända 

(Armburst Et al., 2010). 

 

Nackdelar för kunder vid användning av molntjänster 

De största och ständigt återkommande nackdelarna med molntjänster är integritet och säkerhet. 

Säkerhet inom IT handlar om att hålla information hemligt, att överlämna affärshemligheter eller 

annan viktig information till ett annat företag kan få vissa att känna sig osäkra (Sadiku, Musa, & 

Momoh, 2014). 

 

Andra nackdelar med montjänster är att: 

 Den fysiska kontrollen över information försvinner då den ligger i molnet.  

 Leverantörerna kan inte garantera var placeringen av information ligger 

 (Marston et al., 2011). 

2.8 Distributionsmodeller 
Detta avsnitt kommer att behandla de vanligaste typerna utav moln och även en kort 

sammanfattning vad dessa innebär. 

 

Bilden nedan illustrerar de vanligaste typerna av moln (se figur 5). 

 
Figur 3 – Beskriver de vanligaste distributionsmodeller för moln. (Söderlind, 2010) 

Moln som är tillgängliga för allmänheten via så kallat “pay-as-you-go”, kallas för publika moln 

och sättet som de görs åtkomliga via kallas för “utility computing” (Armburst Et al., 2010). 

Utility Computing syftar till att optimera datacentrets datorkraft genom att dynamiskt allokera 

resurser efter behov, detta leder till att företag betalar för den datorkraft som de faktiskt använder 

(Bernsel, 2004). 

 

Privata moln är moln som är interna för företag och organisationer, det vill säga inte tillgängliga 

för allmänheten utan bara för den egna verksamheten (Armburst Et al., 2010). Det kan ägas samt 

administreras utav verksamheten och behöver nödvändigtvis inte finnas hos tjänsteleverantören 
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utan kan finnas i någon lokal inom organisationen.  Inom hybrida moln är infrastrukturen en 

komposition av två eller fler moln som sätts samman genom en standardiserad teknik (Mell & 

Grance, 2011). 

2.9 Sammanfattning 
Här sammanfattar vi de viktigaste delarna från teorin och vad som läsaren bör ta med sig för 

resterande läsning av vårt examensarbete. Vi återger här vår tolkning och användning av centrala 

begrepp för att undvika begreppsförvirring. 

 

Vår tolkning och användning av begreppet tillit i detta examensarbete är ett förtroende för en 

annans part i ett förhållande eller en relation mellan en kund och leverantör. Ett förtroende för ett 

mötande av en utlovad kvalité. Misstro är raka motsatsen, ett bristande förtroende för en annan 

part. Tillit och misstro formas av individen och baseras på personens kompetens och tidigare 

erfarenhet i kombination med den information som finns tillgänglig. Dessa företeelser är också 

dynamiska och kan ändras. 

 

Enligt vår uppfattning är kvalité nära kopplat till tillit och för att kunderna har en anledning att 

känna tillit till sin leverantör. Om däremot en bristande kvalité skulle uppstå har kunderna 

anledning att känna misstro. Kvalitetsaspekten kan även kopplas till motiverad eller omotiverad 

tillit och misstro, eftersom god kvalité ger anledningar att känna tillit medan bristande kvalité ger 

anledningar att känna misstro.  

 

Cloud computing är datorkraft och IT-resurser som görs tillgängliga via molnet, molnet är en 

metafor för internet. Molntjänster är en paketering av resurser och kan innefatta olika saker, 

exempelvis lagring och infrastruktur. Denna teknik gör så att företag slipper investera i egen IT-

utrustning. 
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3 Metod 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av projektets tillvägagångssätt. Nedan presenteras en 

översiktsbild baserad på Oates (Oates, 2006), därefter presenteras projektets datainsamlings- 

och dataanalysmetod mer ingående med tillhörande och bakomliggande motivering under 

respektive kapitel. 

 

 
Figur 4 - Översikt av forskningsprocessen (Oates, 2006) 

3.1 Forskningsstrategi 
Vi kommer att använda oss av en fallstudie som strategi för forskningen (Oates, 2006). Vi 

övervägde en undersökning till en början, vilken syftar till att systematiskt samla in data från 

stora undersökningsgrupper (ibid.). Dock skulle en sådan strategi inte gå att genomföra på grund 

av tidsramen för vårt arbete. En fallstudie fokuserar på att utreda en instans av forskningens 

område och målet är att skapa en detaljerad insyn i detta specifika fall (Oates, 2006). Den typ av 

fallstudie som kommer att användas för projektet är en beskrivande studie, vilket syftar till att 

beskriva varför saker och ting händer eller orsaker bakom resultat. Denna metod vill identifiera 

dessa metoder eller jämföra dem mot litteraturen kring området (Oates, 2006). Vi valde denna 

forskningsstrategi eftersom den kommer att ge detaljerad information och en bra inblick inom 

vårt forskningsområde. Vi kommer att använda oss av en kvalitativ ansats för våra studier, 

kvalitativa studier syftar till att skapa en bättre och mer ingående förståelse för en särskild 

händelse (Björklund & Paulsson, 2003). Kombinationen av vald strategi och ansats lämpar sig då 

ytterst bra för vår studie. Alla dessa val tror vi kommer att bidra vid skapandet av den 

konceptuella modell för tillit och misstro, vilken vi avser som artefakt för vårt examensarbete (se 

avsnitt 2.4). 

 

Synsätten som kommer användas är historiskt och nutid, synsätten hjälper att beskriva den valda 

instansen på olika sätt. Historiskt syftar till att beskriva ur en historisk synvinkel och baserar sig 

på personers minne och relevanta dokument, dessa beskrivningar kan vara starkt påverkade av 

personliga intressen och erfarenheter. Nutid ger en nutidsbeskrivning av aktuellt ämne (Oates, 

2006). 

3.2 Datainsamling 
Beskriver de datainsamlingsmetoder som vi använt för vårt arbete. Vår primära 

datainsamlingsmetod var intervjuer men vi använde oss även av dokumentstudier. 

3.2.1 Dokumentstudier 
Dokumentstudier innebär att dokument studeras för att generera data, innebörden av dokument 

omfattar mer än bara fysiska dokument. Ett dokument symboliserar allting som kan insamlas och 

hämtas för analys, såsom: 

 visuella data - bilder, diagram, animationer, modeller, videoklipp. 

 hörsel data - ljudklipp. 
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 elektroniska källor - skärmdumpar, hemsidor. 

(Oates, 2006) 

 

Dokument kan vara av två typer: funna dokument och forskargenererade dokument. 

 Funna dokument är dokument som finns innan studien har börjat och är de dokument 

som är aktuella för studien, t.ex. de som finns inom ett företag. 

 Forskar-genererade dokument är dokument som skapas enbart i syfte att bidra till 

forskningen. 

 

Dokumentstudier passar bra till fallstudier eftersom det kan användas till att bekräfta data från 

andra datainsamlingsmetoder. Primärt kommer elektroniska dokument att användas, som vi 

hämtar via internet, dessa dokument kommer att användas ifall vi saknar information eller vill 

komplettera våra intervjuer (ibid.). 

3.2.2 Intervjuer 
Primärt kommer intervjuer att användas som datainsamlingsmetod, en intervju är en 

konversation mellan människor där en person (åtminstone inledningsvis) kontrollerar agendan 

och innehållet (Oates, 2006). Frågorna som användes finns som bilaga (se bilaga 1).  

 

Vi har genomfört fem stycken intervjuer (se nedan) med företag i olika branscher angående hur 

de känner tillit och misstro till molntjänster. Alla dessa intervjuer har byggt på ett par 

fördefinierade frågor gällande tillit och misstro till molntjänster. Vi har försökt att intervjua 

personer inom företaget som hade kunskap angående området, intervjuerna utfördes hos 

företaget som intervjun varit aktuell för. Förfrågan angående intervjuer har vi mailat ut till 

respektive företag. Utskicket gjordes för att ta reda på vilka företag som ville delta i en intervju. 

Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt. En semistrukturerat intervju baseras på 

själva intervjun, intervjun blir mer flytande (mindre strukturerad) och frågorna blir beroende på 

hur intervjun fortlöper. Nya frågor kan även uppstå ifall det kommer på tal och fler detaljer kan 

framgå kring frågorna (Oates, 2006). Under intervjun lät vi respondenten i fråga styra intervjun, 

var denna respondent pratglad så ställde vi inte frågor utan lät konversationen fortgå. Var 

scenariot tvärtom använde vi oss av frågorna för att få information. I vårt fall är det svårt att 

anskaffa information gällande mikroföretag samt små och medelstora företag förhåller sig till att 

använda molntjänster i och med att det inte beskrivs i någon litteratur. Intervjuerna kommer att 

vara en central del av detta arbete och kommer skapa huvuddelen av vårt empiriska data. Som ett 

komplement till intervjuerna skickade vi ut en fråga via mail till de respondenter som vi har 

intervjuat. Personerna fick värdera de kriterier som vi funnit relevanta gällande tillit till 

molntjänster, dock så valde en respondent att inte svara på denna mailfråga. Anledningen bakom 

detta mail-utskick var att vi ville veta hur företagen värderade de kriterier som vi funnit relevanta 

gällande tillit till molntjänster, genom detta kunde vi se vilka kriterier som prioriterades mest (se 

bilaga 4 för formuläret). 

 

Intervjufrågor 

De frågor som användes för intervjuerna kategoriserade vi för att förenkla strukturering av 

intervjuerna och möjlighet att tolka resultatet. 

 

Vi kategoriserade intervjufrågorna enligt följande: 

 

● Bakgrund  

● Tillit och misstro 

● Motiverad eller omotiverad tillit och misstro 

 

Bakgrunden syftar till att ge en bättre verksamhetsbeskrivning än den som vi kunde hitta genom 

våra dokumentstudier samt att skapa en förståelse för hur verksamheten använder molntjänster 

idag. Delen om tillit och misstro bidrar till att beskriva företagets tillit till molntjänster ur olika 
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perspektiv och förklara vilka kriterier som värderas mest av dem, exempelvis ifall 

kostnadsaspekten är viktigare än säkerhetsaspekten eller vice versa. Den sista delen av intervjun 

behandlar verksamheternas tankar kring molntjänster, där de deltagande fick beskriva hur de 

kände angående att fler och fler tjänster flyttas till molnet. Denna del gav orsaker bakom de 

påstående som tidigare uppkommit och tvingade fram motiveringar i resonemanget, så att en 

djupare förståelse för deras tillit och misstro skapades.  

 

Val av respondenter till intervjuer 

Inbjudan att delta på en intervju skickades till tjugosex stycken företag (se bilaga 2). Långt ifrån 

alla svarade på vårt mail. Kontaktinformationen kom från vår samarbetspartner Office IT-

partner. Inledningsvis skickade vi ut e-mail för att boka en intervju, många valde att inte svara på 

vårt mail (uppskattningsvis 40 procent), trots upprepade försök.  

 

Det var fem stycken företag som svarade att de ville delta i en intervju. Innan vi bokade intervjun 

med dem bekräftade vi att de använde någon molntjänst idag för att få ett bra resultat av våra 

intervjuer. Det visade sig att de använde molntjänster idag i olika stor utsträckning. Vi 

analyserade även hur många anställda som respektive företag hade för att vara säkra på att 

bortfallet inte skulle ha någon större inverkan på vårt resultat. De företag som vi valt att studera 

är etablerade på marknaden, dock var byggföretaget ganska nyetablerat. De startade sin 

verksamhet för tre år sen, resterande har funnits på marknaden i över tjugo år. De tillhörde skilda 

branscher och var av olika typer, detta hoppades vi ge bra empiriskt material. 

 

Deltagare 

Totalt så var det fem stycken som valde att delta på en intervju. Vi är medvetna om att bortfallet 

är stort och att vi inte med säkerhet kan dra några slutsatser angående hela populationen. 

Bortfallet anser vi inte haft någon större inverkan på vårt resultat i och med att de företag som 

ställde upp förhåller sig, gällande både antalet anställda och omsättning (se bilaga 2), mycket väl 

till de företag som inte ställde upp. Detta bortfall resulterade möjligen i en mindre variation 

bland svaren.  

 
Tabell 3 – Företag som ställde upp på en intervju till vårt examensarbete 

Intervju Företag Roll inom företaget Datum 

#1 Byggföretaget VD 2014-03-14 

#2 Skolan Rektor 2014-03-19 

#3 Låssmedsföretag Styrelseordförande 2014-03-20 

#4 Säkerhetsföretag Receptionist 2014-03-25 

#5 Personhygienföretag IT & Business Process Director 2014-04-08 

 

Tabellen ovan presenterar intervjuerna som har utförts, de visar vilket företag som intervjuades 

och personen (som intervjuades) roll inom förtaget samt vart intervjun utfördes och när. 

 

Bortfall 

De som skrev i mailen att de inte ville delta i en intervju var bland annat fullbokade eller borta på 

semester, även pappaledighet var förekommande. Vissa använde sig inte utav någon molntjänst 

eller ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap kring molntjänster och ville därför inte delta i en 

intervju.  

 

De som inte svarade på våra mail (uppskattningsvis 40 procent) valde vi att ringa och fråga om 

en intervju, svaren vi fick ifrån dem var desamma som de som svarat på mail (se ovan), de ville 

inte delta på grund av olika anledningar. Vi kunde då konstatera att de som inte valde att svara på 



15 

vårt mail, inte hade tid eller ansåg att de inte bidrog med någon kunskap till vårt arbete. De som 

valde att inte delta var tjugoen av de tjugosex tilltänkta, det var totalt fem stycken som ställde 

upp på en intervju. 

3.3 Dataanalys 
Detta kapitel beskriver hur våra insamlade data kommer att analyseras för att möjliggöra 

behandling på bästa sätt. 

 

Intervjuerna kommer att analyseras kvalitativt för att möjliggöra identifiering av bakomliggande 

orsaker till resultaten/svaren. Kvalitativ data är det huvuddata som genereras av en fallstudie och 

omfattar allt icke-numeriskt data (Oates, 2006). 

 

Innehållsanalys  

Innehållsanalys är en forskningsmetod som tillhandahåller ett systematisk och objektivt sätt att 

dra slutsatser från verbala, visuella eller skrivet data. Innehållsanalys ger möjlighet att beskriva 

och kvantifiera särskilda företeelser. Dock syftar denna metod till att inte enbart räkna ord, den 

syftar även till att hitta innebörden, avsikten, konsekvenser och sammanhang samt att användas 

till att hitta en institution eller en individs fokus. (Downe-Wamboldt, 2009) 

 

Oates beskriver i sin bok ett sätt att utföra analys av intervjuer. Analysen utfördes genom att 

relevanta segment i varje intervju identifierades, i dessa segment identifierade vi nyckelord som 

var relevanta för vårt arbete och kriterier för tillit som uppkom. Särskilt valda fraser från 

intervjuerna noterades, med tillhörande orsaker, för att ge en bättre förklaring till deras 

uppkomst. Den här analysmetoden möjliggjorde för att enklare identifiera relevant data från 

intervjuerna och hjälpte oss att spara värdefull tid i vårt arbete. Vi kunde på ett enkelt sätt se 

återkommande nyckelord samt kriterier för tillit och deras sammanhang genom denna 

analysmetod. Det förenklade även tolkning av data ytterligare genom att trender i intervjuerna 

enklare kanske kan identifieras. 

 

Till en början så formades kriterierna för tillit av deduktion, deduktion är när man grundar sig i 

den befintliga teorin och utifrån dessa gör förutsägelser om empirin (Björklund & Paulsson, 

2003). Vi hade på det sättet god kunskap om vad som skapade tillit och misstro till molntjänster i 

teorin innan vi formulerade våra intervjufrågor. Under intervjuerna uppkom ett nytt kriterium (se 

avsnitt 4.1.2) vilket ledde till att vi bytte till abduktion, abduktion innebär att man hoppar mellan 

empirin och teorin för att hitta mönster och dra slutsatser (Björklund & Paulsson, 2003). Se 

figuren nedan för en bild som beskriver vart kunskapen är grundad i. 

 

 
Figur 5 - beskriver hur kunskap uppstår. (Björklund & Paulsson, 2003) 
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För vårt projekt handlar analysen om att se vilka nyckelord och kriterier som är återkommande 

gällande tillit och misstro samt identifiera dessa i deras sammanhang. Resultatet av intervjuerna 

kommer att struktureras baserat på kategoriseringen av våra intervjufrågor för att på ett enkelt 

sätt presentera resultatet. Resultatet av våra intervjuer kommer även att testas i vår konceptuella 

modell för tillit och misstro (se avsnitt 2.4). Vår analys kommer att formas av utredar-

triangulering, eftersom vi är två som arbetar med projektet. Vi kommer genom det att kunna 

jämföra våra tolkningar av det empiriska data som intervjuerna resulterar i och bilda en säkrare 

tolkning (Oates, 2006).  

3.4 Metodkritik 
Gällande det empiriska material som våra intervjuer resulterade i är vi mycket väl medvetna om 

att bortfallet kan ha gett en sämre variation i svaren som uppkom under intervjuerna. Dock 

förhåller sig de företagen som vi har använt oss av väl till de resterande företagen som var 

aktuella för en intervju. Även respondenterna som vi valde kan ha lett till en personlig influens 

på de svaren som uppkom och de kanske inte var de bästa för vår studie.  

 

Vi märkte, efter att intervjuerna utförts, att frågorna angående motiverad eller omotiverad tillit 

och misstro inte gav så pass bra svar som vi hade tänkt oss. Det resulterade oftast i en 

upprepning av svaren som gavs angående tillit och misstro. I efterhand inser vi att de påminner 

lite om varandra och hade kunnat omformuleras eller bytt plats under intervjun. Intervjuerna 

resulterade överlag i de svar som vi ville uppnå, dock var vissa svar ganska kortfattade. Det finns 

även en risk att hjälptexten på våra frågeformulär kan ha påverkat svaren. Under intervjuerna 

försökte vi i största möjliga mån att låta respondenterna själva reflektera över våra frågor. 

 

Angående mailfrågan använde vi oss av formuleringen ”vilka kriterier är viktigast för er vid val 

av molntjänst?”. I efterhand inser vi att den formuleringen skulle varit mer precis. Vår avsikt 

med mailfrågan var att få en värdering av de kriterier som bidrar till tillit. Vårt resonemang 

bakom titeln på mailfrågan var att den molntjänst som blir vald är den som känns mest 

tillförlitlig. 

3.5 Forskningsetik 
De forskningsetiska anvisningarna som vi använder oss av i vår rapport är hämtade från 

Högskolan Dalarnas forskningsetiska anvisningar för examensarbeten. De utgör den 

forskningsetik som denna typ av arbeten ska följa och behandlar principer och krav för ett 

examensarbete. Intervjuer som utförts i samband med detta arbete har utförts genom personliga 

möten eller ”face-to-face”, alla som intervjuats har deltagit frivilligt och delgivits information 

kring arbetets bakgrund.  Innan intervjun ägde rum informerade vi även respondenten om varför 

vi valt att kontakta just denne person samt uppskattad tid. Alla intervjuer spelades in, efter 

godkännande från aktuell respondent.  
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4 Empiri och analys 
I detta kapitel finner vi resultat av intervjuerna som presenteras enligt den struktur som vi har 

valt att använda oss av. Företagen som var aktuella för intervjuerna presenteras även med en 

kort beskrivning. Efter att intervjuerna redovisats presenteras vår analys av intervjuerna. 

4.1 Resultat av intervjuer 
Nedan presenteras några av de svar som uppkom under intervjun samt en 

verksamhetsbeskrivning av respektive företag som intervjuades. Vi visar även frekvens av 

kriterier som kom på tal under intervjuerna samt hur de värderas av verksamheterna. Resultatet 

presenteras enligt kategorierna från våra intervjufrågor, för att göra redovisningen mer 

lättöverskådlig. Detta skall hjälpa läsaren att bilda en övergripande bild över vad de studerade 

verksamheterna svarade. För fullständiga intervjuer, (se bilaga 5 – 9), och för intervjufrågor, (se 

bilaga 1).  

 

Verksamhetsbeskrivningar av de studerade verksamheterna 

 Byggföretaget startade sin verksamhet 2011 och de utför bland annat traditionell 

byggservice och entreprenader till privatpersoner samt företag. De är ett 

hantverkarföretag som befinner sig i Falun. 

 

 Personhygienföretaget har funnits i Borlänge i 35 år och har ungefär 170 anställda, de är 

en hygienverksamhet, mestadels läkemedel. De utvecklar samt producerar produkterna i 

Borlänge. 

 

 Säkerhetsföretaget är ett företag som levererar och installerar olika produkter för 

förebyggande inbrottsskydd till företag i Dalarna. Det kan exempelvis vara 

överfallsalarm, kameraövervakning, lås, kassaskåp samt säkerhetsfilmer. 

 

 Låssmedsföretaget är ett företag som säljer säkerhetsprodukter samt tjänster till 

privatpersoner, företag och flerbostäder. Exempel på produkterna och tjänsterna de säljer 

är säkerhetsdörrar, nyckeltillverkning samt låssystem. 

 

 Skolan inriktar sig på allmänna behörighetsgivande kurser samt kurser som har en 

estetisk inriktning. De är ett femtiotal anställda och driver ett folkhälsoarbete för bland 

annat demokrati och samhällsengagemang. 

4.1.1 Frågor angående bakgrund 
Alla företag som intervjuades använde sig av någon typ av molntjänst, exempelvis Office 365 

eller en molntjänst för sin webbisda. Storleken på företagen var allt från sex till hundrasjuttio 

anställda. Personhygienföretaget hade en egen IT-avdelning medan de resterande företagen inte 

hade någon som ansvarade för sin IT. 

 

Nästan alla företag hade funderat på att implementera molntjänster i större utsträckning, än i 

dagsläget inom verksamheten. Skolans anledning till att välja en icke-molnbaserad lösning för 

sin infrastuktur var att man ville ha en mer ”traditionell lösning”, då man ansåg sig tillhöra en 

annan generation. Säkerhetsföretaget använde en molntjänst för sitt webbhotell men hade ingen 

annan tjänst i molnet eftersom chefen motsatte sig en sådan lösning. Man uttryckte däremot en 

vilja att implementera molntjänster eftersom det skulle underlätta åtkomst av dokument och 

effektivisera arbetet inom verksamheten. 

 

Låssmedsföretaget ansåg sig vara ett ”hantverksföretag” som inte var så tekniskt tunga och hade 

först för två år sedan implementerat en ”riktig” IT-miljö, medan personhygienföretaget hade en 

egen IT-avdelning och använde sig av molntjänster i större utsträckning. De flesta företagen som 
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vi intervjuade liknade låssmedsföretaget gällande IT-aspekten, de var alltså inte så tekniskt tunga 

och hade därför inte haft hög prioritet på sin IT. 

4.1.2 Frågor angående tillit och misstro 
Många företag beskrev att man kände en brist i sitt förtroende till molntjänsterna och uppgav 

olika anledningar som var grundade i olika orsaker. En övergripande trend (under intervjuerna, 

se bilaga 1) var säkerhetsaspekten och en känsla av att man inte riktigt kan lita på molntjänster, 

eftersom de inte är säkra nog. Låssmedsföretaget uppgav att de personligen ville ha möjlighet att 

kontrollera den säkerhet som utlovats, på grund av de höga säkerhetskrav som ställdes. 

 

Under intervjuerna beskrev flera företag att kontakten med leverantör helst skulle vara ett 

telefonsamtal bort och det fanns en dålig tillit till de större globala företagen, man ville anlita 

företag som var lika stora och helst lokala på grund av företagskulturen. Det fanns en djupt rotad 

mentalitet som var att hjälpa varandra och använda sig av “närodlat”. Personhygienföretagets syn 

på lokala leverantörer var att de förmodligen inte kunde hålla samma säkerhetsnivå som de större 

företagen, eftersom ett större företag kan lägga mer resurser på sin säkerhet, och där av tyckte de 

att lokal förankring inte var lika viktigt.  

4.1.3 Frågor angående motiverad eller omotiverad tillit och misstro 
Företaget som utryckte en motiverad tillit för molntjänster var personhygienföretaget. 

Personhygienföretaget beskrev ett förtroende för teknikens utveckling och hade inget problem 

med tanken att låta en molnleverantör ta hand om deras IT. De ansåg att det skulle bidra med 

mycket verksamhetsnytta och vara säkrare än en IT-lösning som baseras ”in-house”. Det fanns 

dock ett risktänkande vid val av molntjänst och man gjorde alltid en riskanalys. De tyckte även 

att mycket känslig information kanske inte borde lagras i molnet överhuvudtaget. 

 

Motiverad misstro till molntjänster fanns hos låssmedsföretaget och säkerhetsföretaget, dels så 

fanns det yttre krav på verksamheten gällande säkerheten på deras information, dels var de 

väldigt måna om den själva. Deras information behandlade bland annat mycket känsliga 

kunduppgifter och fick under inga omständigheter läcka ut. Omotiverad misstro fanns hos 

byggföretaget och skolan, de ansåg sig tillhöra en annan generation och hade inte så stor kunskap 

kring molntjänster. De ville inte ”ge bort sin information” och det fanns en vilja att hålla 

traditioner vid liv. 

4.1.4 Statistisk bearbetning av våra intervjuer 
Tabellen nedan (se tabell 4) sammanställer antalet gånger som kriterier kommer på tal under 

intervjuerna. Eftersom personerna fick prata fritt under intervjun visar detta vilka kriterier 

angående tillit och misstro till molntjänster som är återkommande för dem. Syftet med tabellen 

nedan är att påvisa vilka kriterier som de värderar högst. Det kommer inte att dras några 

statisiska slutsatser baserat på denna tabell utan är enbart till för att visa vad sagts under 

intervjuerna och visa läsaren vad som respondenterna talade mest om under intervjun. 
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Tabell 4 - Frekvens av kriterier avseende tillit och misstro till molntjänster hos de studerade verksamheterna. 

Företagsinformation Frekvens av kriterier 

Företag 

Antal 

anställda Säkerhet Tillgänglighet Lokal förankring Ägarskap 

Byggföretaget 8 1 1 6 0 

Säkerhetsföretag 6 3 3 6 2 

Personhygienföretag  170 3 0 0 1 

Skolan  40 1 0 8 4 

Låssmedsföretag 10 8 2 3 2 

 

Vi kompletterade våra intervjuer med en fråga (se bilaga 4) som mailades ut till de som deltagits 

på en intervju. På frågan fick man svara på hur (1 - 6, lite - mycket) olika kriterier värderades vid 

val av molntjänst. Resultatet från enkätfrågan presenteras nedan (se tabell 5). Denna fråga visar 

hur pass högt dessa kriterier värderas när tillit till en molntjänst skapas. Företagen fick nu sätta 

ett mätbart mått på de olika kriterierna som är lättare att tolka. Dock så valde ett av företagen att 

inte svara på denna mail-fråga. 

 
Tabell 5 -  Värdering av kriterier för tillit till molntjänster hos de studerade verksamheterna. 

Företag Säkerhet Tillgänglighet Lokal 

förankring 

Ägarskap Annat 

kriterium? 

Låssmedsföretag 6 6 5 6   

Byggföretaget 6 6 4 6   

Skolan 4 4 4 5 Kostnader, 

driftsäkerhet 

Personhygienföretag 6 5 4 6   

4.2 Analys av intervjuerna 
Här presenteras vår analys av de intervjuer som utförts under arbetets gång. Vi pekar på 

intressanta delar av intervjuerna och presenterar de studerade verksamheternas tillit och misstro.  

 

Vad som går att urskilja från resultatet är att de mindre företagen inte alls har samma inställning 

och förtroende för att använda molntjänster som personhygienföretaget, vilket är det största 

företaget sett till antal anställda (se avsnitt. 4.2.5) , de hade också en egen IT-avdelning (se 

avsnitt. 4.2.2). Personhygienföretaget uttryckte en motiverad tillit till molntjänster, de ansåg att 

det ledde till verksamhetsnytta, högre tillgänglighet och hög säkerhet. Kvalitén var god nog för 

deras verksamhet och de kunde lita på molntjänsterna. Ett annat resultat som uppkom under 

intervjuerna var att de företag som beskrev sig som gammalmodiga kände en misstro till 

molntjänster (se avsnitt. 4.2.3). Anledningar som uppgavs var inte djupare motiverade än att de 

ville hålla traditioner vid liv och ansåg sig tillhöra en annan generation (se avsnitt. 4.2.2). Deras 

misstro var helt enkelt omotiverad eftersom de inte kunde presentera bättre anledningar till 

varför de inte kände tillit till molntjänster. Ytterligare ett resultat som kan urskiljas ur empirin är 

att låssmedsföretaget och säkerhetsföretagets känner en motiverad misstro till molntjänster, den 

kommer på grund av de stora kraven på säkerheten (se avsnitt. 4.2.4). Om deras information 

skulle läcka ut skulle det innebära katastrof för företagen eftersom ingen vill använda ett lås som 

nyckelritningen finns tillgänglig till eller ett larmsystem som alla har koden till. Deras misstro 
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kom på grund av att de molntjänster som fanns på marknaden inte mötte verksamhetens krav på 

säkerhet, de tillhandahöll inte tillräckligt god kvalité. 

 

Låssmedsföretaget uppgav under intervjun, att en renodlad molnlösning för verksamheter med 

affärs/produktionshemligheter aldrig kommer att finnas. Det måste bli en kombinerad lösning 

med en lokal lagring för de affärskritiska dokumenten och en molnbaserad lösning för annan 

lagrad information. Ett intressant uttryck anser vi. Det som vi tolkar ur detta är en misstro till 

säkerheten hos molnbaserade lösningar, även fast det är omöjligt att förutspå hur framtiden 

kommer att se ut så håller man fast vid att säkerheten aldrig kommer att vara god nog för deras 

verksamhet.  

 

Vi använder oss av en tabell (se tabell 6), likt tidigare exempel (se avsnitt 2.4), för att presentera 

de studerade verksamheternas tillit och misstro till molntjänster. Tabellen visar ifall de studerade 

verksamheterna grundar sin tillit och misstro på goda eller dåliga grunder och hjälper läsaren att 

tolka vår analys. 

 
Tabell 6 - presenterar tillit och misstro till molntjänster, hos de företag som vi studerat. 

  Motiverad Omotiverad 

Tillit Personhygienföretaget  

Misstro Låssmedsföretaget, säkerhetsföretaget Skolan, byggföretaget  

 

 Personhygienföretaget beskriver ett förtroende till molntjänster. De är medvetna om att 

det alltid finns risker som måste tas i åtanke när känslig information, såsom affärskritiska 

dokument, är aktuell. De har motiverade grunder för sin tillit till molntjänster. De var 

också den verksamhet av de vi studerat som hade en egen IT-avdelning.   

 

 Låssmedsföretaget och säkerhetsföretaget uttrycker en bristande tillit till att använda 

sig av molntjänster, man anser inte att säkerheten hos molntjänsterna är tillräckligt bra för 

att i dagsläget tillgodose verksamhetens krav. Låssmedsföretaget hade externa krav 

gällande säkerheten på sin verksamhet, för deras affärskritiska dokument var en lokal 

förankring ett måste då säkerheten som utlovas måste kunna kontrolleras. Dessa 

verksamheter har en motiverad misstro till molntjänster som grundar sig i att den 

information de har är alldeles för känslig för att lagras i en molntjänst. 

 

 Skolan och byggföretaget uppger att de inte känner tillit till att använda molntjänster, 

man säger sig tillhöra fel generation och säger sig ha en “njaaa”-inställning. Detta 

resonemang leder till att de har en omotiverad misstro till molntjänster. De ger inga 

anledningar gällande t.ex säkerhet, tillgänglighet, osv. utan vill inte ta till sig den nya 

tekniken. 

 

Under intervjuerna fann vi intressanta stycken och fraser som vi har valt att belysa. Dessa 

stycken hjälper till att beskriva motiveringar bakom påstående som uppkom under intervjuerna. 

Tabellen nedan (se tabell 7) presenterar särskilt valda stycken och fraser från intervjuerna med 

tillhörande orsaker. Genom denna tabell kan man få en mer kvalitativ förståelse för vad som 

sades under intervjuerna och en mer kontextuell förståelse kan uppstå som vi hoppas kan hjälpa 

läsaren ytterligare vid tolkning av vårt arbete. 
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Tabell 7 – Presenterar särskilda stycken med tillhörande resonemang bakom. 

Företag Roll Företeelse Orsak 

Byggföretaget Arbetsledare Vill ha lokal 

leverantör i största 

möjliga mån.  

  

  

Litar inte på 

molntjänster 

Någon nära att prata med 

ifall fel inträffar. 

Viktigt med en relation. 

  

  

Tillhör en annan 

generation. 

Säkerhetsföretaget Receptionist/ 

kontorsansvarig 

Vill inte ha material 

i “luften” 

  

  

  

Använder oftast 

lokal leverantör 

 

  

  

  

  

 

Mer tillit till lokala 

leverantörer 

Mycket känslig 

information. 

Tidigare har allt hanterats 

med papper och penna 

  

För att vi är ett litet lokalt 

företag 

Vill anlita lika stora 

företag. 

Bygger på relationer 

mellan företagen. 

Sådan företagskultur. 

  

Djupt rotat. 

Känner en annan närhet 

& relation 

Vid behov av hjälp kan 

jag bara ringa en signal 

Svårt att få hjälpa av 

stora leverantörer 

Personhygienföretaget IT and business 

process director 

Lägre säkert hos 

mindre leverantörer 

Har inte samma resurser 

att lägga på säkerhet 

Skolan Rektor Valde icke 

molnbaserad 

lösning för sin IT 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Val av leverantör 

till övrig IT 

Vill ha mer traditionell 

lösning. 

Känns som man äger 

lagrad information själv. 

Man kan se den fysiska 

servern. 

Känns bättre i alla fall. 

Känns säkrare med 

information på sin egen 

server. 

Vill inte att Google ska 

äga ens lagrade 

information. 

Vill inte ge bort sina 

grejer. 

  

De är lokala och finns så 

att säga. 
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Känns säkrare att ha 

filer i lokalt 

  

  

Dålig tillit till 

molntjänster 

Bra med lokal kontakt, 

underlättar att lösa 

problem. 

Känns trevligare med 

lokal kontakt, oavsett 

teknisk kunskap. 

  

Vill ha det här i kring. 

Viktigt med lokal 

förankring. 

  

“Njaaaa”-inställning mot 

globalisering och 

jättarnas kontroll. 

Konservativt tänk som 

skola. 

Vill ha det mer 

traditionellt. 

Låssmedsföretaget Affärsutvecklare Höga krav på 

säkerheten 

  

  

Krav på lokal 

leverantör 

Viktiga dokument. 

  

 

 

Måste kunna kontrollera 

säkerheten. 

Yttre krav på 

verksamheten. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi resultatet som framkommit under examensarbetets gång. Vi 

resonerar kring och presenterar våra tankar kring vad som skapar tillit till molntjänster samt 

hur det påverkar kundernas tillit till molntjänster. 

 

Bakgrund 

Alla företag som vi har intervjuat använde sig i dagsläget av någon form av molntjänst och det 

var i olika stor utsträckning. Ett företag använde sig av bland annat Office 365 och ett annat 

företag hade sin webbsida som en molntjänst, vilket också var den vanligaste typen av 

molntjänst. De företag som vi intervjuade var allt från personhygienföretag till låsmedsföretag. 

 

Tillit och misstro 

Utifrån våra intervjuer med de studerade verksamheterna kunde vi enkelt sålla ut att säkerhet var 

det viktigaste kriteriet gällande kundernas tillit till molntjänster. Ett återkommande kriterium var 

även lokal förankring. Många av de mindre företagen som vi intervjuade ville att supporten inte 

skulle vara mer än ett telefonsamtal bort, det var ett mycket viktigt kriterium för val av 

molntjänster. När vi bad respondenterna att ranka vad som ansågs viktigt så kunde vi se att lokal 

förankring ändå inte prioriterades lika högt som de resterande kriteriumen. Vad vi kan se utifrån 

detta är att säkerhet är det viktigaste kriteriet och är det lokalt förankrat så är det en mycket stor 

bonus. Något att poängtera gällande tillit till molntjänster är att god kunskap om molntjänster ger 

en betydligt annorlunda syn i jämförelse med de som inte har lika stor kunskap inom området. 

Ett exempel på det är att de företag som vi ansåg ha en större kunskap kring detta inte alls var 

speciellt oroliga över vart i världen servern befann sig utan det viktigaste var säkerheten. Det 

kändes som att de mindre företagen tyckte att säkerheten var ”bättre” ifall det var lokalt 

förankrat, för då kunde man enkelt ta kontakt med den som hade levererat molntjänsten, det var 

en trygghet för dem att känna en närhet till leverantören. 

 

En intressant notering är att personhygienföretaget, med flest anställda och en egen IT-

avdelning, inte talar om tillgänglighet och lokal förankring medan de mindre företagen trycker 

flera gånger på att molntjänsterna ska vara lokalt förankrade. Personhygienföretaget syn på 

lokala leverantörer var att de kanske inte kunde hålla samma säkerhetsnivå som de större 

företagen, exempelvis (IBM) och därför tyckte att lokal förankring inte var lika viktigt. 

 

Motiverad och omotiverad tillit 

Vad som vi snabbt kunde urskilja av våra intervjuer var att IT & business process directorn hos 

personhygienföretaget (se tabell) hade en helt annan inställning till molntjänster, han uttryckte en 

motsatt inställning mot övriga intervjuade. Han säger att lokala leverantörer inte kan lägga lika 

mycket resurser på säkerhet som globala leverantörer. De andra företagen som intervjuades hade 

andra roller och var inte lika insatta inom IT som intervjupersonen på personhygienföretag. 

Deras inställning till molntjänster skiljde sig från personhygienföretaget, de pratade om 

företagsrelationer, konservatism och att lokal förankring skulle ge bättre support. 

 

För vår artefakt så såg vi, redan under vår litteraturstudie, att det innebär mer än ”ja” eller ”nej” 

(se avsnitt 2.2). Vi utvecklade denna modell för att testa de studerade verksamheternas tillit och 

misstro (se tabell 8). 
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Tabell 8 - presenterar tillit och misstro till molntjänster, hos de företag som vi studerat. 

  Motiverad Omotiverad 

Tillit Personhygienföretaget  

Misstro Låssmedsföretaget, säkerhetsföretaget Skolan, byggföretaget  

 

Som vi kan avläsa ur tabellen ovan (se tabell 8) är personhygienföretaget det enda företag som 

kände en motiverad tillit till molntjänster. Deras argument till detta var att så länge en 

riskbedömning har utförts gällande säkerheten anser de sig inte vara speciellt oroliga över att 

använda sig utav molntjänsten. Medan låssmedsföretaget och säkerhetsföretaget hade en 

motiverad misstro, ur deras synvinkel är det förståeligt att en misstro fanns då de har en massa 

affärshemligheter som absolut inte får komma ut. Men vad vi kunde avläsa utifrån intervjun så 

fanns en tveksamhet till molnet överlag, som kan ha att göra med att det är så pass nytt och att de 

inte hade tillräcklig kunskap.  Skolan och byggföretaget hade en omotiverad misstro, det anser vi 

endast har att göra med dålig kunskap kring molnet. Den vaga motiveringen som fanns var att en 

fysisk server skulle kännas bättre samt att de tillhörde en annan generation. Vad vi kunde se 

baserat på våra intervjuer fanns det en tydlig koppling mellan hur viktigt det är med kunskap 

kring molnet för att kunna känna en tillit till det.   

 

Enligt tabellen ovan (se tabell 8) fanns ingen av de studerade verksamheterna under kategorin 

omotiverad tillit. Det tror vi beror på att företag är måna om sin information och inte vill att den 

ska komma i fel händer. Ytterligare en anledning till att inget företag hamnade i den kategorin 

tror vi är på grund av att molntjänster är så pass nytt på marknaden.  

 

De frågeställningar som vi använde oss av för intervjuerna syftade till att skapa en mer personlig 

beskrivning angående tilliten till molntjänster. Frågorna syftade till att få de personer vi 

intervjuade att inte bara säga ”ja” eller ”nej”, utan vi ville tvinga fram ett ställningstagande med 

ett resonemang bakom. I efterhand ser vi att frågorna kunde ha varit bättre och mer fokuserade 

på andra delar gällande tillit och misstro, exempelvis kunde frågor kring kvalitet och relationer 

varit mer i fokus. En tanke som slog oss var att våra intervjuer hade gynnats mycket av att två 

respondenter hade fått delta under intervjun, det hade gett möjlighet till en ännu bättre diskussion 

och säkrare data från intervjuerna. Eftersom enbart en person intervjuades så finns risken att 

intervjuerna inte reflekterar verksamheten till fullo och att personliga åsikter kan ha förekommit.  

 

Bortfallet som resulterade i det låga antalet deltagare till intervjuerna ger en sämre variation 

bland svaren som uppkom under intervjuerna, som tidigare presenterats förhåller sig de 

studerade verksamheterna väl till resterande företag som var aktuella för intervjun gällande 

antalet anställda och omsättning. Detta resulterar i att vi inte kan med säkerhet dra några 

slutsatser för alla företag angående hela populationen. Enligt vår studie kunde vi urskilja att det 

företaget som hade en egen IT-avdelning och mest kunskap kring molnet var de som hade en 

motiverad tillit till molntjänster. De skiljde sig på den aspekten från resterande verksamheter vi 

studerade. Hade fler verksamheter ingått i studien så hade ett möjligt samband kunna urskiljas, 

dock är vårt empiriska underlag inte tillräckligt stort för att dra sådana slutsatser och det behöver 

göras ytterligare studier på detta. Vår modell för motiverad eller omotiverad tillit och misstro 

visar att företagen är jämt fördelade i de olika kategorierna men även här kan vi inte med 

säkerhet dra några slutsatser baserat på vårt empiriska underlag utan vidare studier behöver 

göras. 
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6 Slutsatser 
I slutsatskapitelet kommer vi att knyta samman vårt examensarbete genom de resultat och 

empiriska studier som framkommit. Vi tar upp vilka kriterier som skapar tillit till molntjänster 

men också vilka kriterier som påverkar kundernas tillit gällande användning av molntjänster. 

 

Syftet med studien är att beskriva mikroföretags samt små och medelstora företags tillit och 

misstro till molntjänster, samt identifiera vilka kriterier som bidrar till detta. 

 

Vi använde oss av frågorna: 

 Känner mikroföretag samt små och medelstora företag tillit och misstro till molntjänster 

och är denna motiverad eller omotiverad? 

 Vilka kriterier skapar tillit och misstro till molntjänster hos kunder? 

 

Den första frågan var: Känner mikroföretag samt små och medelstora företag tillit och misstro 

till molntjänster och är denna motiverad eller omotiverad? 

 

Gällande ifall mikroföretag samt små och medelstora företag känner tillit och misstro till 

molntjänster är beroende på verksamheten och det finns inget definitivt svar. Baserat på vårt 

examensarbete så hänger tillit ihop med kunskap kring molntjänster och misstro kommer på 

grund av att företag inte vill ta till sig denna nya teknik. Vissa av de studerade verksamheterna 

har goda anledningar att känna en motiverad misstro på grund av den affärskritiska information 

som de hade och på grund av de krav som verksamheten har på sig. Andra kände en omotiverad 

misstro för att använda molntjänster, de ville att det skulle vara som det var förr helt enkelt och 

ville inte ta till sig den nya tekniken.  

 

Den andra frågeställningen vi använde var: Vilka kriterier skapar tillit och misstro till 

molntjänster hos kunder? 

 

De kriterier som vi fann relevanta för tillit i teorin kunde vi verifiera hos de studerade 

verksamheterna (se nedan på sidan). Dock under intervjuerna så uppkom lokal förankring som 

ett betydelsefullt kriterium, gällande val av leverantör för en molntjänst. Nästan alla vi 

intervjuade upplevde en större säkerhet med en lokal leverantör istället för att ha en global 

leverantör. De flesta företag vi intervjuade kände sig mer bekväma med att bara behöva ”lyfta på 

telefonen” och ringa ett samtal ifall något inte fungerade. Den upplevda säkerheten med en lokal 

leverantör kom genom att företagen visste att deras lagrade information låg lokalt förankrat och 

inte på en server i något annat land. En lokal förankring möjliggjorde även att fysiskt kunna 

kontrollera de krav som man ställde på leverantören och att leverantören faktiskt uppfyllde dem. 

Genom att kontakt etablerades via ”face-to-face” med den som sålde molntjänsten så ökade 

tilliten gentemot leverantören på grund av att en personligare relation skapades (se tabell 7 & 

bilaga 5-9).   

 

Kriterierna som vi fann relevanta för tillit till molntjänster i teorin var: 

 Säkerhet 

 Ägarskap 

 Tillgänglighet 
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Tillit i teorin handlar mycket om att delge information till sina kunder och att vara öppen med 

hur tjänsten fungerar. Hos de studerade verksamheterna fann vi att dessa kriterier var relevanta 

för tillit till molntjänster: 

 Säkerhet 

 Ägarskap 

 Tillgänglighet 

 Lokal förankring 

 

Som man kan se i analysen vill de minsta företagen hjälpa de andra mindre företagen på den 

lokala orten. Under intervjuerna tryckte de därför på vikten av lokal förankring ett flertal gånger 

(se tabell 4). Något att poängtera är att säkerheten alltid kommer att prioriteras gällande tillit till 

molntjänster, eftersom varken ett företag eller en molntjänsteleverantör kan ersätta förlorad 

information (se tabell 5). Mikroföretag samt små och medelstora företag vill inte se att de 

globala företagen tar över deras marknad och hjälper därför andra företag som de känner en nära 

relation till (se tabell 7). 

 

Slutligen kan vi konstatera, både ifrån teorin (se kap 2) och de studerade verksamheterna (se kap 

4), att säkerheten är det viktigaste kriteriet gällande tilliten för molntjänster hos mikroföretag 

samt små och medelstora företag. Företag bryr sig allra mest om sin information och vill inte att 

det ska gå förlorat. Enligt teorin (se avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.) skapas kvalité 

genom att förhindra driftstörningar eller att förlust av information inte inträffar överhuvudtaget 

och god kvalité är då tätt kopplat till tillit. Andra kriterier gällande tillit (se i teorin) är 

”tillgänglighet” och ”ägarskap”, alla dessa är viktiga att ha i åtanke. De studerade företagen tog 

även upp dem under intervjuerna (se bilaga 5-9). Enligt empirin (se avsnitt 4.1.2) förekommer 

det ytterligare ett kriterium vid etablerande av tillit till molntjänster hos mikroföretag samt små 

och medelstora företag i Falun Borlänge-regionen. 

6.1 Förslag till fortsatta studier inom ämnet 
Då vi enbart har studerat företag i Falun Borlänge-regionen så kan vi med säkerhet inte dra 

slutsatser angående andra regioner. Ett intressant uppslag till fortsatt arbete är att göra liknande 

studier i andra regioner och genom att göra det möjligt att se skillnader mellan olika regioner.  

 

En vidareutveckling på detta arbete hade varit att jämföra tillit och misstro för de olika 

distributionsmodellerna inom cloud computing. En sådan studie skulle förhoppningsvis påvisa i 

vilken utsträckning en kund litar på sin leverantör. Skillnader i tillit och misstro baserat på olika 

ansvarsområden skulle även gå att urskilja. Fortsatt arbete på vår studie skulle innebära att fler 

företag studerades och ett säkrare empiriskt underlag användes för att identifiera motiverad eller 

omotiverad tillit och misstro. 
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Bilagor 
Här finns alla bilagor som är relevanta för detta examensarbete. 

 

Bilaga 1 – Frågor för intervjuerna 
 
Bakgrund 

 Hur ser er verksamhet ut (kort beskrivning). 

 - Hur många anställda är ni? 

 - Vad är det ni gör? 

 

● Använder ni molntjänster idag? 

○ Vilken typ? (IaaS, SaaS, PaaS) 

○ Om inte, skulle det finnas intresse av att implementera en molntjänst? 

■ Idag? 

■ I framtiden? 

■ Vilken typ? 

■ Om inte, varför inte? 

 

● På vilka sätt används molntjänster inom verksamheten idag? 

○ Hur såg det ut för 1, 2, 5, 10, 15 år sen? 

○ Hur såg det ut förut? - mer öppen fråga. 

○ Bidrar molntjänster till att gynna verksamheten? 

■ Pengar, utrymme, servrar, kylning, etc. - resurser. 

 

 

Tillit och misstro 

● Ser ni någon skillnad på att använda en molntjänst som tillhandahålls av en lokal 

leverantör (Office IT-partner i Dalarna) eller hos exempelvis Microsoft eller IBM? 

○ Känner ni mer förtroende för någon av dessa parter? 

■ Anledningar till mer/mindre förtroende? 

○ Känns det säkert att ha filer/material i molnet? 

■ Skillnad lokalt (lokal leverantör) mot Sverige, Europa el. någonstans 

(global leverantör) 

■ Varför? 

■ Varför inte? 

 

● Vilka kriterier är viktigast för er vid val av molntjänst? (ranka dem gärna, ex. 1-6) 

○ Säkerhet? 

○ Kontroll på information? 

○ Ägarskap? 

 

Motiverad eller omotiverad tillit och misstro 

● Hur ser ni på att allt fler tjänster flyttas till molnet?  

○ Ex. Microsoft Office 365 
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● Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? 

 

● Hur vill ni att det ska se ut i framtiden? 

 

● Hur vill ni att det ska se ut i dagsläget? 
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Bilaga 2 – Företagsinformation 
Bilaga 2 presenterar alla företag som kontaktades för en eventuell intervju, tabellen innehåller 

företagsnamn samt antal anställda och deras omsättning.  

 

Företag Anställda Omsättning i tkr 

 

Telemarketingföretag 15 6 167 

Stålföretag 5 - 9 23 358 

Sotare 10 - 19 11 490 

Säkerhetsföretag 59 6 141 

Låssmedsföretag 10 -19 15 499 

Markberedningsföretag 5 - 9 9 699 

Hustillverkningsföretag 50 - 99 363 477 

Byggnadsplåtslageri 5 - 9 6 096 

Färgföretag 10 - 19 33 076 

Byggföretag 10 - 19 14 941 

Byggföretag 20 - 49 94 173 

Byggutbildning 20 - 49 26 998 

Spannmålsföretag 20 - 49 445 055 

Evenemangslösningar 5 - 9 79 956 

Folkets hus 10 - 19 10 000 

Skola 20 - 49  

Mejeri 20 - 49 19 249 

Assistansföretag 1  

Bygghandel 20 - 49 9 977 

Kontorshotell 20 - 49 5 000 - 9 999 

Byggföretag 380 1 200 000 

Elföretag 10 30 066 

Vattenföretag 10  

Folkets hus  10-19 10 000 - 19 999 

Skola 54 50 000+ 

Personhygienföretag 170 387 125 
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Bilaga 3 – Mikroföretag samt små och 
medelstora företag (SMF)  
Mikroföretag samt små och medelstora företag är företag med mindre än tvåhundrafemtio 

anställda och mindre än femtio miljoner per år i omsättning (företagets inkomster under året) 

och/eller högst fyrtiotre miljoner euro i balansomslutning (värdet på företagets främsta 

tillgångar). (Europeiska kommissionen, 2006) 

 

Typ av företag Antal anställda Årsomsättning Balansomsättning 

 

Mikroföretag 1 - 9 <* 2 000 000 € < 2 000 000 € 

Små företag 10 - 49 < 10 000 000 € < 10 000 000 € 

Medelstora företag 50 - 249 < 50 000 000 € < 50 000 000 € 

* = mindre än. 
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Bilaga 4 – Mailfråga  
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Bilaga 5 – Intervju med byggföretaget  
 

Bakgrund 
 Hur ser er verksamhet ut (kort beskrivning). 

 - Hur många anställda är ni? 

Vi är åtta stycken anställda 

 - Vad är det ni gör? 

Byggföretaget startade sin verksamhet 2011 och de utför bland annat traditionell 

byggservice och entreprenader till privatpersoner samt företag. De är ett 

hantverkarföretag som befinner sig i Falun. 

 

● Använder ni molntjänster idag? 

Ja det gör vi, 

 

○ Vilken typ? (IaaS, SaaS, PaaS) 

Framför allt så är det one.com som har hand om vår hemsida, samt lite lagring av 

material. Så det är IaaS vi använder som typ.  

 

○ Om inte, skulle det finnas intresse av att implementera en molntjänst? 

■ Idag? 

■ I framtiden? 

■ Vilken typ? 

■ Om inte, varför inte? 

 

● På vilka sätt används molntjänster inom verksamheten idag? 

○ Hur såg det ut för 1, 2, 5, 10, 15 år sen? 

Förut hade vi en extern hårddisk, där allt var lagrat, men nu kan vi ju lagra saker 

hos one.com. Det som har hänt då är att one.com har hjälpt till och tagit en del i 

detta. 

 

○ Bidrar molntjänster till att gynna verksamheten? 

■ Pengar, utrymme, servrar, kylning, etc. - resurser. 

Det underlättar vår verksamhet absolut. 

 

Tillit och misstro 

● Ser ni någon skillnad på att använda en molntjänst som tillhandahålls av en lokal 

leverantör (Office IT-partner i Dalarna) eller hos exempelvis Microsoft eller IBM? 

De använder hellre närodlat än att använda sig utav Microsoft eller IBM 

 

○ Känner ni mer förtroende för någon av dessa parter? 

■ Anledningar till mer/mindre förtroende? 

Varför jag vill ha en lokal leverantör är för att jag skall kunna ha någon 

nära och prata med ifall det skulle bli något fel. De försöker använda sig 

utav närodlade företag i allt dem gör så det faller naturligt att Office skulle 

gärna få vara vår leverantör utav molntjänster. I och med att de har haft 

samma kontaktperson på detta företag och är mycket nöjd med honom så 
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anser dem att de inte vill byta. Det är en relation till office som är det 

viktiga. 

 

○ Känns det säkert att ha filer/material i molnet? 

Jag tillhör fortfarande den generation som är lite skeptisk till detta. Man ser ju 

brister och ser fördelar, det är klart att det inte är säkert, absolut inte 100%, men 

jag kan nog inte få någon säkrare lösning än det som finns nu. 

 

■ Skillnad lokalt (lokal leverantör) mot Sverige, Europa el. någonstans 

(global leverantör) 

■ Varför? 

■ Varför inte? 

 

 

● Vilka kriterier är viktigast för er vid val av molntjänst? (ranka dem gärna, 

ex. 1-6) 

Säkerhet – Skala 6 

Lokalförankring – Skala 4 

Tillgänglighet – Skala 6 

   Ägarskap – Skala 6 

 

Motiverad eller omotiverad tillit och misstro 

● Hur ser ni på att allt fler tjänster flyttas till molnet?  

○ Ex. Microsoft Office 365 

Så länge du kan samla allt på ett ställe och man litar på det då tror jag att det är 

bra, för jag som sagt behöver inte bry mig så mycket och ringa till alla. 

 

● Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? 

Det kan jag inte svara på.   

 

● Hur vill ni att det ska se ut i framtiden? 

Det bästa är att 1 lokal leverantör har allt, så att jag  kan ringa till samma leverantör om 

något är fel. Bästa vore om Office IT-partner kunde ha alla tjänster, men det är också en 

kostnadsfråga 

 

● Hur vill ni att det ska se ut i dagsläget? 

Det bästa vore ju då som jag tidigare nämnde att ha 1 lokal leverantör som har allt till 

förmånliga priser 
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Bilaga 6 – Intervju med personhygienföretaget 
 

Bakgrund 

 Hur ser er verksamhet ut (kort beskrivning). 

 - Hur många anställda är ni? 

Funnits i Borlänge i 35 år snart och 170 anställda. 

 - Vad är det ni gör? 

Vi har en hygienverksamhet, mestadels läkemedel. De utvecklar, producerar produkterna 

i Borlänge. De har en egen IT-avdelning på företaget. 

 

● Använder ni molntjänster idag? 

Ja de gör vi, mestadels IAAS-tjänster. Office 365 är bland annat något de använder oss 

utav idag. 

○ Vilken typ? (IaaS, SaaS, PaaS) 

○ Om inte, skulle det finnas intresse av att implementera en molntjänst? 

■ Idag? 

■ I framtiden? 

■ Vilken typ? 

■ Om inte, varför inte? 

 

● På vilka sätt används molntjänster inom verksamheten idag? 

Alla anställda använder sig utav Office 365 som molntjänst. Det gynnar deras verksamhet 

mycket positivt, Jag ser ingen annan väg, utan det kommer nog mer och mer gå mot 

molnet. 

 

○ Hur såg det ut för 1, 2, 5, 10, 15 år sen? 

○ Hur såg det ut förut? - mer öppen fråga. 

○ Bidrar molntjänster till att gynna verksamheten? 

■ Pengar, utrymme, servrar, kylning, etc. - resurser. 

 

Tillit och misstro 

● Ser ni någon skillnad på att använda en molntjänst som tillhandahålls av en lokal 

leverantör (Office IT-partner i Dalarna) eller hos exempelvis Microsoft eller IBM? 

Nej, inte egentligen. Det har ingen större skillnad, vi får göra en riskbedömning i 

bådadera fallen. Det är inte säkert att en mindre leverantör exempelvis Office IT-partner 

kan tillhandahålla samma säkerhet som de stora leverantörerna exempelvis IMB eller 

microsoft. Men mycket känslig information kanske man inte borde lägga ut på molnet 

överhuvud taget idag.  

 

○ Känner ni mer förtroende för någon av dessa parter? 

■ Anledningar till mer/mindre förtroende? 

Nej egentligen inte i och med att varje tjänst måste bedömmas utifrån 

säkerhetsaspekter 

 

○ Känns det säkert att ha filer/material i molnet? 

 Ja 
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■ Skillnad lokalt (lokal leverantör) mot Sverige, Europa el. någonstans 

(global leverantör) 

■ Varför? 

■ Varför inte? 

 

● Vilka kriterier är viktigast för er vid val av molntjänst? (ranka dem gärna, ex. 1-6) 

Säkerhet – Skala 6 

Lokalförankring – Skala 4 

Tillgänglighet – Skala 5  

   Ägarskap – Skala 6 

 

Motiverad eller omotiverad tillit och misstro 

 Hur ser ni på att allt fler tjänster flyttas till molnet? 

Ex. Microsoft Office 365 

Det tycker jag är bra, i och med att jag tror allt kommer bli molnbaserat snart. 

 

● Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? 

VDI, tror jag kommer bli den stora vågen här näst, därför då kan företag göra sig helt 

oberoende av sina ”maskiner ”laptop” ” då kommer man kunna göra sina affärssystem 

mer effektiva. Virtualiserar man desktopen så man kör den från en server innebär det att 

man kan göra sin desktop från en surfplatta var som helst då behöver man inte ha någon 

infrastruktur kvar på bolaget, och office kan ta hand om det. Då ökar man säkertheten 

fenomenalt. 

 

● Hur vill ni att det ska se ut i framtiden? 

VDI, tror jag kommer bli den stora vågen här näst, därför då kan företag göra sig helt 

oberoende av sina ”maskiner ”laptop” ” då kommer man kunna göra sina affärssystem 

mer effektisva. Virtualiserar man desktopen så man kör den från en server innebär det att 

man kan göra sin desktop från en surfplatta var som helst då behöver man inte ha någon 

infrastruktur kvar på bolaget, och office kan ta hand om det. Då ökar man säkertheten 

fenomenalt. 

 

● Hur vill ni att det ska se ut i dagsläget? 

En stor möjlighet för Office IT-partner är att gå ut och erbjuda ett helhetsåtagande till 

små- och medelstora företag gällande driften. VDI, tror jag kommer bli den stora vågen 

här näst, därför då kan företag göra sig helt oberoende av sina ”maskiner ”laptop” ” då 

kommer man kunna göra sina affärssystem mer effektisva. Virtualiserar man desktopen 

så man kör den från en server innebär det att man kan göra sin desktop från en surfplatta 

var som helst då behöver man inte ha någon infrastruktur kvar på bolaget, och office kan 

ta hand om det. Då ökar man säkertheten fenomenalt. 
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Bilaga 7 – Intervju med låssmedsföretaget 
 

Bakgrund 
 Hur ser er verksamhet ut (kort beskrivning). 

- Hur många anställda är ni? 

Började som ett litet familjeföretag. 

20 Miljoner sek i omsättning. 

Finns i Falun, Ludvika och Borlänge, tre olika bolag men samma ägare 

 

  - Vad är det ni gör? 

Anser sig som en ”hantverks - tjänst/företag”, ej så tekniskt tunga utan mer mekaniskt 

inriktade 

Tunt inom deras område 

 

● Använder ni molntjänster idag? 

○ Vilken typ? (IaaS, SaaS, PaaS) 

Vi använder oss av SaaS 

Har en egen server som agerar privat moln, hanterar mailen 

Använder sig av Dropbox, iCloud (privat) 

 

Kör sitt affärssystem i molnet, hanterar fakturering, offerter, bokföring. Hanterar 

inte affärshemligheter. 

Köper webbhotell i form av molntjänst 

Kör backup av NAS till Office en gång i veckan 

 

○ Om inte, skulle det finnas intresse av att implementera en molntjänst? 

Ja, framför allt systemdokumentation. 

Ställer höga krav på säkerheten, dock anses inte molntjänster säkra nog. I 

dagsläget måste dokumenten vara fysiskt säkrade i ett skåp. Får ex. brinna upp 

men inte hamna i fel händer. 

■ Idag? 

■ I framtiden? 

■ Vilken typ? 

■ Om inte, varför inte? 

 

● På vilka sätt används molntjänster inom verksamheten idag? 

○ Hur såg det ut för 1, 2, 5, 10, 15 år sen? 

○ Hur såg det ut förut? - mer öppen fråga. 

Har funnits en server, dock ha den används som ett USB-minne. Först nu, det 

senaste två åren som en riktig server har inskaffats och en riktig plattform finns 

med ett AD, en riktig IT-miljö finns. Innan var det väldigt spartanskt, allting 

lagrades lokalt hårdiskar kraschade och grejer försvann. 

 

Molntjänster användes inte inom marknaden då de inte var så stort på marknaden 

(år 2009), knappt smart phones fanns.  

 

○ Bidrar molntjänster till att gynna verksamheten? 

Ja, absolut. Det innebär att dokument eller vad som är aktuellt görs åtkomligt via 

molnet på ett smidigt sätt, istället för att släpa med en laptop som man tappar och 

kör över med bilen. 
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■ Pengar, utrymme, servrar, kylning, etc. - resurser. 

 

Tillit och misstro 

● Ser ni någon skillnad på att använda en molntjänst som tillhandahålls av en lokal 

leverantör (Office IT-partner i Dalarna) eller hos exempelvis Microsoft eller IBM? 

Enligt ovanstående exempel så är det krav att en lokal leverantör används, jag vill själv 

kunna kontrollera och se att den fysiska säkerheten som ska finnas faktiskt finns. Även 

om servern finns i Malaysia men har samma säkerhet så kan jag ej kontrollera det. 

 

Gällande lagringtjänster så spelar det ingen roll ifall en lokal eller global leverantör 

används. Kraven på vår verksamhet måste matchas av den leverantör vi använder.  

 

○ Känner ni mer förtroende för någon av dessa parter? 

■ Anledningar till mer/mindre förtroende? 

○ Känns det säkert att ha filer/material i molnet? 

Beror mycket på vad det är för typ av data, ex. affärsetiska grejer som offerter och 

affärshemligheter har jag inga problem att tro att det går att lagra i en sådan 

lösning. 

 

Produktionshemligheter har yttre krav på verksamheten att så får de inte lagras i 

de molntjänster som finns tillgängliga i dagsläget. Skulle det finnas en certifierad 

och godkänd för vår verksamhet så skulle den finnas i åtanke. 

■ Skillnad lokalt (lokal leverantör) mot Sverige, Europa el. någonstans 

(global leverantör) 

■ Varför? 

■ Varför inte? 

 

 

● Vilka kriterier är viktigast för er vid val av molntjänst? (ranka dem gärna, 

ex. 1-6) 

Säkerhet – Skala 6 

Lokalförankring – Skala 5 

Tillgänglighet – Skala 6 

   Ägarskap – Skala 6 

 

Motiverad eller omotiverad tillit och misstro 

● Hur ser ni på att allt fler tjänster flyttas till molnet?  

Personligen tycker jag att det är bra, dock gällande produktionssäkerheten så måste en 

lösning som går att lita på finnas innan det kommer att tas i åtanke.  

○ Ex. Microsoft Office 365 

 

 

● Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? 

Bortsett från produktionen här så är jag pragmatiker och tror att man inte kommer behöva 

ha mer än en SSD-disk i våra enheter, så länge ett hållbart nät finns. Jag tror att 

utvecklingen kommer gå i den riktningen, vi är på god väg. 

 

 

● Hur vill ni att det ska se ut i framtiden? 
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En kombinerad lösning för dem som har behov, en helt ren odlad molnlösning kommer 

nog aldrig att ske. Så många företag har hemligheter som de aldrig skulle släppa ifrån sig 

på ex. en server på Malaysia. Även om det inte gäller yttre försäkringskrav så kan de ha 

patent, ex. SSAB som har egen utveckling och forskning.  

 

● Hur vill ni att det ska se ut i dagsläget? 

I dagsläget så är det bra, kan dockalltid bli bättre. Banal grej, vi fick fiber installerad förra 

veckan, tidigare så har radiolänk använts – så har det snöat har internet varit nere. 

Verksamheten har inte så stora krav på IT. Ett affärssystem (i molnet) mer fler 

möjligheter vore bra, ex. att fältarbetarna kan utföra saker.  

○ Varför vill ni ha det så? 
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Bilaga 8 – Intervju med skolan 
 

Bakgrund 

 Hur ser er verksamhet ut (kort beskrivning) 

- Hur många anställda är ni? 

Vi är ungefär 40 stycken anställda 

- Vad är det ni gör? 
Ca 100 datorer aktiva varje dag 

Lärarna har en egen bärbar dator, sköter administration och kursplanering. 

Använder smartboards och har datasalar, för studerande dvs. Personliga datorer kommer 

också in på nätet. 

 

Har en egen server med Citrix-system 

Alla lärare och studenter har en inloggning till detta system  

Har gått i tankar kring mer molnbaserad lösningar men valde en mer ”traditionell” 

lösning. Känns som att man äger det mer själv, kan vara illusion men man kan se den 

fysiska servern. Skulle någon vilja komma åt servern så kan de väl det men det känns i 

alla fall bättre.  

 

● Använder ni molntjänster idag? 

Nej, själva skolan har ingen tjänst i molnet, dock så har vi en molnbaserad lösning för vår 

webbsida. Har ingen policy angående skol-material i molnet. Citrix-miljön är så klart 

spärrad på olika sätt. 

○ Vilken typ? (IaaS, SaaS, PaaS) 

○ Om inte, skulle det finnas intresse av att implementera en molntjänst? 

■ Idag? 

■ I framtiden? 

Det beror på vad som händer med utvecklingen, det går ganska fort så. 

Om ett par år så börjar det bli dags med en översyn av IT-miljön igen. 

Osäkert ifall molntjänst kommer att implementeras, det beror på de då 

befintliga plattformarna. 

■ Vilken typ? 

Motsvarande aktuellt Citrix-system (Iaas) 

■ Om inte, varför inte? 

 

● På vilka sätt används molntjänster inom verksamheten idag? 

○ Hur såg det ut för 1, 2, 5, 10, 15 år sen? 

○ Hur såg det ut förut? - mer öppen fråga. 

○ Bidrar molntjänster till att gynna verksamheten? 

■ Pengar, utrymme, servrar, kylning, etc. - resurser. 

Mindre resurser går åt till hårdvara, utrustning, etc. 

 

Tillit och misstro 

● Ser ni någon skillnad på att använda en molntjänst som tillhandahålls av en lokal 

leverantör (Office IT-partner i Dalarna) eller hos exempelvis Microsoft eller IBM? 

Ja, alltså idag så använder vi ett lokalt IT-företag. Så det spelar nog roll, de tar även hand 

om andra saker (fysiska). Mycket går att lösa på distans men bra med lokal kontakt. Det 

underlättar till att lösa problem som uppstår. 
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Det känns trevligt att det är någon i Ludvika eller Borlänge som får komma och fixa 

problemen, istället för någon i Mumbai, även om de är tekniskt sett minst lika bra. 

○ Känner ni mer förtroende för någon av dessa parter? 

■ Anledningar till mer/mindre förtroende? 

○ Känns det säkert att ha filer/material i molnet? 

Marginellt, mest psykologiskt. Man vill gärna ha det här i kring, men jag tror inte 

att det är någon egentligen skillnad, både säkerhetsmässigt och 

användningsmässigt (för oss). Det är viktigt med en lokal förankring.  

 

I dagsläget så har man valt att ha data på sin egen server, då det känns lite säkrare 

och det är egentligen psykologi. Man känner lite ”nej, ska Google äga våra grejer” 

och är inte något första val. Man vill inte ge bort sin data. 

■ Skillnad lokalt (lokal leverantör) mot Sverige, Europa el. någonstans 

(global leverantör) 

■ Varför? 

■ Varför inte? 

 

 

● Vilka kriterier är viktigast för er vid val av molntjänst? (ranka dem gärna, 

ex. 1-6) 

Säkerhet – Skala 4 

Lokalförankring – Skala 4 

Tillgängligt – Skala 4 

   Ägarskap – Skala 5 

 

Motiverad eller omotiverad tillit och misstro 

● Hur ser ni på att allt fler tjänster flyttas till molnet?  

Lite finns den där ”njaaa” – inställningen mot globaliseringen och att jättarna tar kontroll 

över allt. 

○ Ex. Microsoft Office 365 

När vi började kolla på att förnya IT-miljön så hade 365 precis kommit, så ingen 

hade använt det. 

 

● Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? 

Vi kommer nog att tvingas med i utvecklingen, vare sig vi vill eller inte. Dock är det 

svårt att säga vart utvecklingen kommer hamna, kommer vi bara använda oss av telefoner 

och surfplattor?  

 

Vi kommer mer och mer få sådana tjänster, vi har mer följt efter utvecklingen istället för 

att vara i framkant. Som folkhögskola så är vi lite konservativa i tänket, vi vill ha det lite 

mer traditionellt. Konversationen är viktig för oss, man ska sitta i rum och prata istället 

för att chatta på Facebook.  

 

● Hur vill ni att det ska se ut i framtiden? 

Se ovan 

 

● Hur vill ni att det ska se ut i dagsläget? 

Som det är nu 
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Vi försöker hitta lösningar som bidrar till nya saker och att göra dem roligare. Kan vi 

hitta sätt att arbeta med de olika ämnena så att det blir mer intressant så självklart 

använder vi det. Hitta nya sätt att använda tekniken 
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Bilaga 9 – Intervju med säkerhetsföretaget 
 

Bakgrund 
 Hur ser er verksamhet ut (kort beskrivning). 

 - Hur många anställda är ni? 

Vi är ungefär sex stycken anställda. 

 

 - Vad är det ni gör? 
Säkerhetsföretaget är ett företag som levererar och installerar olika produkter för 

förebyggande inbrottsskydd till företag i Dalarna. Det kan exempelvis vara 

överfallsalarm, kameraövervakning, lås, kassaskåp samt säkerhetsfilmer. 

  

● Använder ni molntjänster idag? 

Nej vi är ganska skyddade, chefen är den största motståndaren till att ha materialet ute i 

luften. Just för det vi har är en mycket känslig information. De hyr ett webbhotell, så det 

är en molntjänst.  

 

○ Vilken typ? (IaaS, SaaS, PaaS) 

Det är IaaS som används i och med att de hyr ett webbhotell från en 

tjänsteleverantör. 

 

○ Om inte, skulle det finnas intresse av att implementera en molntjänst? 

Ja det hade varit mycket smart att göra så i och med att vi är i behov av 

dokumentation och hur deras larmobjekt ser ut. Men som tidigare nämnt så är 

säkerheten en viktig aspekt.  

■ Idag? 

■ I framtiden? 

■ Vilken typ? 

■ Om inte, varför inte? 

 

● På vilka sätt används molntjänster inom verksamheten idag? 

Innan så användes ordersystem, och innan det så satt de med penna och papper. Det går 

ju att styra via molnet, men det har alltid varit fysiskt och lagrat här. Det är inte förän på 

senare år som vi har utvecklat vår IT-användning.  

 

○ Hur såg det ut för 1, 2, 5, 10, 15 år sen? 

○ Hur såg det ut förut? - mer öppen fråga. 

○ Bidrar molntjänster till att gynna verksamheten? 

■ Pengar, utrymme, servrar, kylning, etc. - resurser. 

 

Tillit och misstro 

● Ser ni någon skillnad på att använda en molntjänst som tillhandahålls av en lokal 

leverantör (Office IT-partner i Dalarna) eller hos exempelvis Microsoft eller IBM?  

Vi användner oss oftast av lokala leverantörer, just för att vi är ett litet lokalt företag.  

 

○ Känner ni mer förtroende för någon av dessa parter? 
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■ Anledningar till mer/mindre förtroende? 

Det ligger nog djupt rotat, de vill säga att man gärna anlitar de som är 

ungefär lika stora som oss. Det bygger på relationer mellan företagen. 

Kulturen på företaget bygger på att man använder lokala leverantörer.  

 

○ Känns det säkert att ha filer/material i molnet? 

■ Skillnad lokalt (lokal leverantör) mot Sverige, Europa el. någonstans 

(global leverantör) 

Man känner en annan närhet, och känner en annan relation till det 

företaget. Behöver jag hjälp så vill jag kunna ringa en signal till den som 

har installerat på plats. Blir det för stor leverantör så är det svårt att få 

”hjälp” tycker jag. Är det ett stor företag så finns risken att vi bara blir ett 

företag i mängden(eller bara blir en prislapp) 

■ Varför? 

■ Varför inte? 

 

 

● Vilka kriterier är viktigast för er vid val av molntjänst? (ranka dem gärna, 

ex. 1-6) 

Säkerhet?  

Lokalförankring  

Tillgänglighet  

   Ägarskap 

 

Motiverad eller omotiverad tillit och misstro 

● Hur ser ni på att allt fler tjänster flyttas till molnet?  

○ Ex. Microsoft Office 365 

Personligen så tycker jag att det är enkelt, men som företag kanske det inte är alla 

som tycker om det. Återigen så är säkerheten mycket viktig.  

 

● Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? 

Det känns som att de flesta vill åt det hållet med att börja använde molntjänster, 

exempelvis är att fakturor ska gå o skicka via molnet. För någon som har skrivit och 

betalat fakturor med papper och penna så är det svårt att se att ”molnet” som den ”ända” 

lösningen i framtiden, men för oss som är uppvuxna med att skicka över pengar via 

exempelvis telefonen tror jag inte har något problem att se molntjänster som något 

problem i framtiden. 

 

● Hur vill ni att det ska se ut i framtiden? 

Att så mycket som möjligt skall vara molnbaserad i den mån som är möjlig för vårt 

företag. 

 

● Hur vill ni att det ska se ut i dagsläget? 

I och med att vi är ett litet företag så jobbar vi oss fram med detta, det var inte speciellt 

länge sedan som det inte fanns speciellt mycket IT på detta företag. Så lösningarna som 

vi har nu fungerar. 

Att så mycket som möjligt skall vara molnbaserad i den mån som är möjlig för vårt 

företag. 
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