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Sammanfattning 

 

Modern teknik innebär stora möjligheter för företagens prestation, effektivitet och kostnadsbe-

sparingar. Men den kan också innebära hinder och begränsningar för de som inte kan eller vill 

anamma den. Molntjänster som koncept har förvisso existerat i decennier, men det är först de 

senaste åren som de fått rejält genomslag. Vad krävs egentligen för att framgångsrikt använda 

sig av molntjänster i sin verksamhet? I den här studien undersöker vi vad aktuell forskning inom 

området anser om relationen mellan IT-kapacitet och framgångsrik molntjänstanvändning. Vi 

genomför även en semistrukturerad intervju med en molntjänstleverantör. Denna s.k. IT-kapa-

citet innefattar områden som IT-kompetent ledning, teknisk kapacitet och relationen mellan 

leverantör och kund. I denna uppsats konstaterar vi att även om leverantören värdesätter kun-

dens IT-kapacitet är detta inget krav för att nå framgång inom molntjänster. Ur leverantörens 

perspektiv anses det således vara önskvärd egenskap men inget krav.  

 

Nyckelord: molntjänst, IT-kapacitet, framgång, moln.   



Abstract 

 

Modern technology brings forth great possibilities for companies to enhance performance, op-

timize efficiency and cut costs. But it can also hinder and limit those who for some reason can’t 

or won’t embrace it. Cloud services as a concept has been around for decades, but has just 

recently experienced a mainstream breakthrough. But what does successful cloud computing 

actually entail and require? In this study we investigate what research suggests influences suc-

cessful cloud computing. Additionally we conduct a semi structured interview with a cloud 

service provider. This so called IT capacity entails areas such as managerial IT competence, 

technical capacity and the relationship between the service provider and the client. We found 

that although the provider values client-side IT capacity, this is not a prerequisite for the cloud 

service to be considered successful. 

 

Keywords: cloud service, IT capacity, success, cloud.   



Definitioner och operationalisering av begrepp 
 

Moln Samlingsbegrepp för alla former av tillgängliga molntjänster 

Medelstora och 

större företag 

Medelstora företag har mellan 50 eller fler anställda, dock färre än 250. 

Större företag har 250 eller fler anställda.  

IT-kapacitet Samlingsbegrepp för ledning, personella resurser samt tekniska resurser som 

till exempel hård- eller mjukvara hos ett företag.  

Molntjänst Samlingsbegrepp för nätverksbaserade dataresurser som en molntjänstleve-

rantör erbjuder (nätverk, serverutrymme, lagring, program och tjänster). 

Molntjänstleve-

rantör 

Ett företag som tillhandahåller någon form av molntjänst till en kund. 

Migration & im-

plementation  

Att flytta (eller skapa) vissa eller alla delar av en verksamhet till ett moln. 

Vid en migration implementeras en molntjänst i en verksamhet.  

Underkompen-

sation  

Oförmåga att hantera en oväntad hög efterfrågan av t.ex. en produkt eller 

tjänst och som följd av detta missa potentiella intäkter. 

Överkompensat-

ion 

Överskattning av förväntad efterfrågan av t.ex. en produkt eller tjänst och 

som följd av detta förbruka och bekosta resurser som inte är nödvändiga.  

Elasticitet Graden av hur en molntjänst anpassar sig till arbetsbelastning vid en given 

tidpunkt.  

Skalbarhet Möjligheten för en molntjänstanvändare att öka eller minska sitt användande 

av molntjänstens resurser.  
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrund och problemområde rörande relationen mellan IT-

kapacitet och framgångsrik molntjänstanvändning. Vidare presenteras syfte, forskningsfrågor, 

avgränsningar och definitioner. 

 

1.1. Bakgrund 

Teknologin går framåt och hela tiden utvecklas ny hård- och mjukvara med förväntningar och 

förhoppningar att dessa ska lösa äldre såväl som nya problem. Ett i raden av moderna utveckl-

ingsverktyg är “Cloud Computing”, s.k. molntjänster. Värt att nämna är att molntjänster inte är 

ett nytt påfund. Redan 1965 var en del av Western Unions vision att organisationen i framtiden 

skulle vara en “Nationwide utility” (Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang & Ghalsasi, 2010), 

som innebär att deras resurser var tänkta att finnas tillgängliga för anställda oberoende av var i 

landet de befann sig. Idag framförs kritik där man hävdar att molntjänster är en trend där redan 

känd kunskap lanseras under ett annat namn. Larry Ellisson, CEO på Oracles, uttalade hård 

kritik i EWeek: 

 

“The interesting thing about cloud computing is that we've redefined 

cloud computing to include everything that we already do [...] the com-

puter industry is the only industry that is more fashion-driven than 

women's fashion [...] its complete gibberish” (EWeek, 2008).  

 

Marston et al. (2010) menar att Ellisson (2008) må ha rätt när han belyser att molntjänster inte 

kan beskrivas som ett nytt påfund men poängterar att de tekniska förutsättningarna idag är an-

norlunda än de var på 60-talet. Det faktum att information kan transporteras mellan sändare och 

mottagare oberoende av vilken typ av enhet som används och vart man befinner sig represen-

terar ett skifte i dagens uppfattning av datorsystem (Marston et al., 2010). Molntjänster invol-

verar även ny teknik som virtualisering och applikationer och bör därför ses som ett “nytt” 

koncept (Goscinski & Brock, 2010). 

   

Ett moln består av den mjuk- och hårdvara samt eventuella applikationer en leverantör tillhan-

dahåller en konsument. Vanligtvis är molntjänster indelade i tre huvudtyper; “Software as a 

service (SaaS)”, “Infrastructure as a service (IaaS)” samt “Platform as a service (PaaS)”. 

Tjänster kategoriseras under dessa huvudtyper beroende på hård- och mjukvarans storlek (Arm-

brust, Fox, Griffith, Joseph, Katz, Konwinski, Lee, Patterson, Rabkin, Stoica, Zaharia, 2010). 

De potentiella fördelarna med molntjänster förefaller vara många. Ett företag behöver till ex-

empel inte överkompensera resurser rörande en produkt eller tjänst som inte uppfyller förvänt-

ningar och på så vis slösa tid och finansiella medel. Ett företag behöver inte heller hamna i en 

position där en produkt eller tjänst blir oväntat populär och där underkompensation av resurser 

medför förlorad intäkt och potentiella nya kunder (Armbrust et al., 2010). 

 

Molntjänster bör betraktas som en modern lösning på traditionella problem i en ny miljö (Chow, 

Golle, Jakobsson, Masuoka, Molina, Shi, Staddon, 2009). I relation till sedvanlig, hos företaget 

intern, hantering av mjuk- och hårdvara, datalagring, personella resurser etc. kan elasticiteten 

och skalbarheten hos molnet upplevas som fördelaktig och önskvärd. IT-branschen anser dessa 

önskvärda och fördelaktiga egenskaper vara starkast förknippade med molntjänster (Gens, 



2 

 

2008). Stora delar av totalintäkten hos fem av världens största mjukvaruföretag 2009 kom från 

molnprodukter och marknaden förväntades det året omsätta 160 miljarder dollar (Chow et al., 

2009). Många organisationer och regeringsorgan förväntar sig att under 2015 implementera 

molntjänster i minst halva sin IT-verksamhet (Gartner, 2011) och 90 % av företagsledare tror 

att de implementerat molntjänster i verksamheten 2020 (Berman, Kesterson-Townes, Marshall, 

& Srivathsa, 2012). Endast 15 % av företagen i USA driver någon form av verksamhet i molnet. 

40 % av företagen säger att de är införstådda och pålästa om moln men väljer ändå att avvakta 

(TechTarget, 2012).).    

 

1.2. Problembakgrund 

IDC Exchange har vid olika tillfällen under de senaste tio åren genomfört enkätundersökningar 

bland chefer och informationsansvariga i IT-företag. Undersökningarna har konsekvent visat 

att det efterfrågas verktyg för att minska tidsåtgången för ett projekt från start till slutleverans 

och i artikeln framhålls att: 

 

“Users clearly see cloud services as an important answer to their need 

for speed – in their businesses and in their IT” (IDC Exchange, 2008). 

 

Även Armbrust et al. (2010) menar att molntjänster kan vara lösningen på IT-branschens efter-

frågan: 

 

“Cloud computing, the long-held dream of computing as a utility, has 

the potential to transform a large part of the IT industry, making soft-

ware even more attractive as a service and shaping the way IT hard-

ware is designed and purchased” (Armbrust et al., 2010. S. 50).  

 

Att molntjänster har potential att förbättra företagens prestation verkar vara en allmänt veder-

tagen åsikt inom IT-branschen. Branschen verkar enig gällande molnets positiva egenskaper. 

Samtidigt verkar skeptikerna vara eniga rörande molnets negativa egenskaper och framhåller 

säkerhetsaspekten som huvudsaklig orsak i debatten. I en undersökning från 2008 svarade 

74,6% av respondenterna att säkerheten hos moln är det primära problemet med molntjänster 

(IDC Enterprise Panel, 2008). Hur osäkert det egentligen anses vara varierar. I en undersökning 

från 2012 menade skeptiker att verksamhet i ett publikt moln var att uppfatta som 36 % mindre 

säkert än egen lösning, medan s.k. “adopters”, d.v.s. positivt inställda men ej ännu användare, 

upplevde det 12 % mindre säkert (TechTarget, 2012). Detta betyder att huruvida en molntjänst 

samt företagets egen datahantering anses vara säker eller ej ibland beror på om en förmodad 

molntjänstanvändare är positivt eller negativt inställd till molntjänsten. 

 

Utöver säkerhetsaspekten verkar det finnas ytterligare problem som bör tas i beaktning för den 

som vill implementera molntjänster i sin verksamhet. Computer Sweden (2015) belyser i en 

artikel två viktiga, men relativt okända, situationer som hör till ovan nämna kategori av pro-

blem; inlåsning av data till en given molntjänstleverantör samt brist på IT-kompetens hos kun-

den. Citaten nedan är utdrag från artikeln. Det bör dock belysas att artikeln inte är att likställa 

med en vetenskaplig rapport, utan bör snarare ses som ett bidrag till debatten (Computer Swe-

den, 2015). 
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”Nu pratar vi mycket om att flytta in i molnet men vi har inte tränat så 

mycket på att flytta inom molnet. Att förstå det bättre är ett jobb som är 

kvar för IT-avdelningarna.” 

 

”[...]Det är dags för företagen att greppa konsekvenserna av att köpa 

molntjänster. Få har i dag ett riktigt grepp om hur de går till att förflytta 

sig mellan olika leverantörer när de väl kommit dit och det saknas al-

ternativa planer för hur det ska gå till.” 

 

”[...]Många har bytt till molnplattformar väldigt snabbt och flyttat in-

frastruktur utan att det gjorts särskilt planerat eller strategiskt.” 

 

Forskning hävdar att det krävs en viss nivå av IT-kapacitet i en verksamhet för att uppnå  

maximal potential med molntjänsten (Garrison, Kim, Wakefield, 2012). Detta innebär att före-

tag som överväger någon form av molntjänstanvändning kanske är tvungna att inledningsvis 

undersöka om verksamheten har tillräcklig IT-kapacitet för att hantera och förvalta molntjäns-

ten samt om de har möjlighet till ekonomisk och organisatorisk nytta av dess egenskaper. Att 

implementera en molntjänst i sin verksamhet kan innebära att det ställs stora krav på beställaren 

av tjänsten eftersom stora delar av verksamheten kan påverkas negativt vid en misslyckad im-

plementation. Det kan anses vara ett stort hinder (på vägen till framgångsrik molntjänstanvänd-

ning) om tjänsten som säljs inte är utformad för funktionen den är avsedd att uppfylla. 

1.3. Syfte 

Vi har identifierat ett kunskapsgap rörande en eventuell relation mellan IT-kapacitet hos kunden 

och framgångsrik molntjänstanvändning. Vår avsikt är att genomföra en litteraturstudie för att 

sammanfatta och tydliggöra denna relation ur ett teoretiskt perspektiv samt påvisa var vi anser 

det finnas ett kunskapsgap. Syftet med denna uppsats är att undersöka och redogöra för litteratur 

som hävdar att IT-kapacitet inom ett företag är av stor vikt för att nå framgångsrik molntjänst-

användning. Tidigare forskning fokuserar på molntjänstanvändarens perspektiv och vi anser 

detta ensidigt. Vi avser även därför intervjua en molntjänstleverantör för att ta del av leveran-

törens upplevelser av en eventuell relation mellan IT-kapacitet hos kunden och framgångsrik 

molntjänstanvändning. Resultatet av intervjun är tänkt som ett komplement till litteraturstudien. 

1.4. Frågeställningar 

För att kunna besvara syftet har vi arbetat utifrån följande frågeställningar; 

 

 Hur upplever molntjänstleverantörer relationen mellan kunders IT-kapacitet och fram-

gångsrik molntjänstverksamhet? 

 Vilka faktorer upplever molntjänstleverantörer vara viktiga för framgångsrik moln-

tjänstverksamhet?   

 Vilka förutsättningar gällande kundens IT-kapacitet hävdar forskningen vara nödvän-

diga för framgångsrik molntjänstanvändning? 
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1.5. Avgränsning 

Vi har i den här undersökningen valt att avgränsa oss till IT-företag som erbjuder olika former 

av molntjänster. Vi har vidare valt att fokusera på molntjänstleverantörens upplevelser inom 

följande områden: 

 

 Relationen med kunder 

 Relationen mellan IT-kapacitet och framgångsrik molntjänstanvändning  

 Andra faktorer som kan påverka molntjänstanvändning. 

1.6. Säkerhet i molnet 

En presumtiv molntjänstanvändare kan göra klokt i att ta mer än intern IT-kapacitet i beaktning 

vid en eventuell molntjänstanvändning. Säkerheten, eller en eventuell brist på densamma, i 

molnet ställer frågor som behöver besvaras (Techradar, 2013); 

 

 Integritet - är data lagrad på ett sätt som gör att den inte kan utnyttjas i reklam- och 

marknadsföringssyften? 

 Pålitlighet - går det att garantera att en molntjänst är tillgänglig närhelst man vill an-

vända den? 

 Säkerhet - krypteras datan? Vem har tillgång till krypteringsnycklarna? Kan datan 

hackas eller stjälas? 

 Kontinuitet - kan molntjänstleverantören av någon anledning frysa eller avsluta din 

molntjänst och på så vis orsaka dataförlust?  

 Prestation - är internetanslutningen tillräckligt snabb och pålitlig för att nyttja moln-

tjänsten i fråga utan fördröjningar? 

 Copyright - vem äger datan som kunden laddar upp? Kan foton etc. säljas eller publice-

ras utan ägarens samtycke? 

 

Intentionen med den här undersökningen är inte att tillföra ny information gällande molntjäns-

ters säkerhet eller eventuell brist på sådan eftersom vår undersökning inte omfattar detta om-

råde. Säkerhet bör däremot nämnas som en relevant faktor som bör tas i beaktning vid en po-

tentiell övergång till molntjänst. Eftersom en molntjänst samt dess användare kan bli mål för 

bland annat attacker, otillgänglighet p.g.a. bristande internetanslutningar, dataförluster av olika 

skäl och dataexploatering menar vi att säkerhetsfrågor kan vara precis lika viktiga som IT-ka-

pacitetsfrågor och att detta bör tas i beaktning av den som överväger molntjänstanvändning.  
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2. Metod 
 

 
Metodkapitlet behandlar genomförandet av vår litteraturstudie samt ansatser och inriktningsal-

ternativ. Kapitlet behandlar även studiens olika delar: forskningsansats, datainsamling, littera-

tursökningar, urval, reliabilitet samt validitet.

 
 

“Det finns så många frågor som kan ställas, så många korrelationer 

som kan prövas, så många olika sätt varpå resultaten kan organiseras 

och så få regler eller föreskrifter som kan styra dessa val och beslut, att 

tusen olika studier kan kan bli följden av en och samma uppsättning av 

data” (Davis, 1964. S. 621). 

 

Citatet ovan är mer än femtio år gammalt men är relevant än idag. Svaret rörande vilken forsk-

ningsansats som lämpar sig bäst för ett särskilt forskningsområde kan diskuteras. I undersök-

ningar där man ämnar fokusera på människors upplevelser och åsikter, förklaringar på kompli-

cerade och känsliga problem eller möjliggöra ytterligare frågor och söka klarhet är semistruk-

turerade intervjuer ett bra verktyg (Barribal & While, 1994). Detta är en del av kvalitativ forsk-

ning. I andra sammanhang där man t.ex. vill kvantifiera och generalisera sitt resultat är kvanti-

tativ forskning att föredra (Creswell, 2003). 

 

Vi har i enlighet med vårt syfte genomfört en litteraturstudie. Utifrån våra sökresultat har vi 

valt ut vetenskapliga publikationer vi upplevt vara relevanta för våra frågeställningar. Vi har 

sammanfattat undersökningar och teorier i syfte att lättare upptäcka mönster, teman och kärnan 

i uppfattningar om relationen mellan IT-kapacitet och framgångsrik molntjänstanvändning. Ef-

tersom litteraturen i huvudsak fokuserar på molntjänstanvändarens upplevelse av relationen 

mellan IT-kapacitet och framgångsrik molntjänstanvändning har vi även valt att utöver att sam-

manställningen av teorier om relationen mellan IT-kapacitet och framgångsrik molntjänstan-

vändning även jämföra dessa med en molntjänstleverantörs upplevelse av denna relation. Ef-

tersom vår undersökning har en begränsad tidsram har vi valt att endast intervjua en molntjänst-

leverantör. Empirin bör inte ses som en fullgod representation av alla molntjänstleverantörers 

upplevelse utan snarare som ett komplement till litteraturstudien. Denna intervju är inte genom-

förd i syfte att möjliggöra generalisering av resultatet till en vidare population, utan syftar till 

att komplettera litteraturen och bidra till en fördjupad förståelse rörande leverantörens upple-

velse inom valda områden som kan kopplas till molntjänstanvändning. 

2.1. Val av litteratur 

Vid val av litteratur till denna undersökning har Luleå Tekniska Universitets biblioteksverktyg 

Primo huvudsakligen använts. En del sökningar har genomförts i Google Scholar, men de re-

sultaten har sedan hämtats från Primo. I sökningarna i Primo begränsades urvalet till att endast 

omfatta vetenskapligt publicerade källor, s.k. ”Peer-reviewed”, samt engelsk litteratur. Ytterli-

gare litteratur och sekundära manuella sökningar har genomförts utifrån den utvalda litteratu-

rens referenslistor. Söktermerna som användes vid urval av data till litteraturstudien presenteras 

nedan i tabell 1.  



6 

 

Sökord Resultat Använd Författare 

Cloud compu-

ting 

7422 1 Armbrust, Fox, Griffith,  Joseph, Katz, Konwin-

ski,  Lee, Patterson, Rabkin, Stoica & Za-

haria                                         

Cloud compu-

ting security 

997 2 Danish Jamil, Hassan Zaki 

Kevin Curran, Sean Carlin 

Cloud compu-

ting adoption 

330 1 Won Kim 

Cloud compu-

ting success 

109 1 Gary Garrisson, Sanghyun Kim, Robin L. Wake-

field  (2015) 

Cloud compu-

ting success 

factors 

12 1 Gary Garrisson, Sanghyun Kim, Robin L. Wake-

field  (2012) 

Tabell 1. Söktermer och resultat från databasen Primo. 

Tabellen nedan presenterar vald litteratur. 

 

Författare År Publicerad Titel Syfte 

Jamil & Zaki 2011 International Jour-

nal of Engineering 

Science and Tech-

nology (IJEST), 

Vol. 3 No. 4 April 

2011 

Cloud Computing 

Security 

Undersöker hur 

säkerhetspro-

blem kan vara 

ett hot mot 

molntjänster 

Curran & Carlin 2011 International Jour-

nal of Ambient 

Computing and In-

telligence, Vol. 3 

No. 1 2011 

Cloud Computing 

Security 

Beskriver vad 

molntjänster är 

och vilka säker-

hetshot som fö-

religger 

Kim 2011 International Jour-

nal of Web and 

Grid Services, Vol. 

7 No. 3 2011 

Cloud Computing Ad-

option 

Undersöker 

status på moln-

tjänster 2011 

och diskuterar 

problem och ut-

maningar 

Garrison, Kim & 

Wakefield 

2012 Communications 

of the ACM, 

Vol. 55 No. 9 

Success Factors for De-

ploying Cloud Compu-

ting 

Undersöker 

framgångskri-

terier för fram-

gångsrika 

molntjänster 
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2012 

Garrison, Kim & 

Wakefield 

2015 International Jour-

nal of Information 

Management, Vol. 

35 no. 4 2015 

The effects of IT capa-

bilities and delivery 

model on cloud compu-

ting success and firm 

performance for cloud 

supported processes 

and operations 

Undersöker hur 

IT-kapacitet in-

verkar på moln-

tjänstframgång 

Armbrust, Fox, 

Griffith,  Joseph, 

Katz, Konwin-

ski,  Lee, Patterson, 

Rabkin, Stoica & 

Zaharia 

2010 Communications 

of the ACM, Vol. 

53 No. 4 2010 

A View of Cloud Com-

puting 

Diskuterar 

molntjänster i 

stort samt dess 

potential och 

problem 

Grance & Mell 2011 NIST Special Pub-

lication 800-145 

The NIST Definition of 

Cloud Computing 

Definition av 

begreppet 

molntjänst 

Tabell 2. Utvald litteratur och dess angivna syfte 

Genom att läsa sammanfattningar i utvald litteratur kunde vi urskilja delar och teman som vi 

ansåg vara relevanta för denna studie 

 

2.2. Innehållsanalys 

“Innehållsanalys är ett angreppssätt när det gäller analys av dokument 

och texter som på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att 

kvantifiera ett innehåll utifrån kategorier som bestämts i förväg” (Bry-

man & Bell 2013. S. 302). 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera och tolka forskningsunderla-

get som det ser ut idag (Forsberg & Wengström, 2013).  

Kvalitativ innehållsanalys är en metod för att undersöka tidigare dokumenterad kunskap.  

 

Steg ett i vår innehållsanalys var att undersöka tidigare forskningsunderlag. Vi arbetade iterativt 

och läste flera gånger igenom underlaget för att skapa en helhetsbild och förståelse för det valda 

forskningsområdet. Sedan kategoriserade vi underlaget i tre innehållsområden; 

 

 Säkerhet 

 IT-kapacitet 

 Molntjänst 

 

Utifrån litteraturen identifierade vi s.k. meningsenheter som sedan kondenserades till kortare 

och mer lättförståeliga meningar. Med meningsenheter avses meningar och delar av den analy-

serade texten som innehåller kritisk information, även kallade meningsbärare. Med kondense-

ring menas information som förkortas men ändå bibehåller sitt innehåll. Av dessa kondenserade 
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meningar skapade vi de koder som använts vid analysen. Dessa koder delades in i 13 underka-

tegorier: 

 

 

1. Säkerhetshot 

2. Säkerhetsaspekter 

3. Säkerhet sett från leverantörsperspektiv 

4. Säkerhet sett från kundperspektiv 

5. Relationell IT-kapacitet 

6. Organisatorisk IT-kapacitet  

7. Teknisk IT-kapacitet 

8. IT-kapacitet hos kund 

9. IT-begrepp 

10. IT-potential 

11. IT-problem 

12. Molntjänster i nuläge 

13. Molntjänster i börläge 

 

Temat IT-kapacitet i relation till molntjänster skapades och baserades på litteraturen i helhet 

samt innehållet i de uppställda underkategorierna. Detta tema användes sedan som en röd tråd 

genom det insamlade materialet. 

 

2.3. Urval av intervjuobjekt 

Innan urvalet av företag och informant formulerade vi kriterier. Vi ansåg det vara av stor vikt 

att företaget/informanten uppfyllde dessa för att möjliggöra informativ och relevant data som 

vi avsåg att i ett senare skede jämföra mot valda teorier. Kriterierna för urval var: 

 

 Företaget bedriver näringsverksamhet inom IT. 

 Företaget erbjuder minst en av molntjänsttyperna Saas, Paas och Iaas. 

 Företaget har flerårig erfarenhet av molntjänstimplementation hos kunder 

 

 Informanten är anställd hos undersökningsobjektet. 

 Informanten har erfarenhet av molntjänster. 

 Informanten har erfarenhet av molntjänstimplementation hos kunder. 

 

2.4. Intervjuguide 

I förberedelser inför intervjun skapade vi en intervjuguide med frågor. En intervjuguide an-

vänds i huvudsak som underlag och utgör stöd i samtalet mellan intervjuare och informant. 

Frågorna formulerades utifrån valda teorier och bestod i huvudsak av öppna frågor för att möj-

liggöra detaljrika svar, följdfrågor och eventuella förtydliganden. Vid skapandet av intervju-

guiden har även ordningen på frågorna tagits i beaktning. De har ordnats på ett tematiskt sätt i 

syfte att bibehålla en “röd tråd” genom samtalet. Språket som använts är enkelt och vi har ut-

format frågorna på sådant sätt att de varit lättförstådda (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vi bestämde oss för att genomföra en semistrukturerad intervju, vilket innebär att man använder 

öppna frågor och låter intervjupersonen utforma och utveckla sitt svar. Bryman & Bell (2013) 
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definierar semistrukturerade intervjuer som utförs i en kvalitativ studie som “kvalitativa inter-

vjuer”. Denna intervjumetod tillåter större frihet för intervjuaren att avvika från intervjuguiden 

i syfte att följa upp vad informanten svarat. Det tillåts med andra ord mer flexibilitet där man 

möjliggör detaljerade och utförliga svar från informanten (Bryman & Bell, 2013). Intervjugui-

den finns bifogad i bilaga 1. 

2.5. Genomförande av intervju 

Intervjun skedde hos ett IT-företag i norra Sverige 25 mars 2015 (observera att företaget fort-

sättningsvis kommer benämnas “Företag X”). Kontakt med företaget skedde via e-mail förutom 

intervjun som skedde personligen. Hela intervjun skedde i ett avskilt rum utan externa stör-

ningsmoment. Inga avbrott eller pauser togs under intervjun. Båda författarna var närvarande 

under hela intervjun och kunde i efterhand återge personliga tolkningar av informantens svar, 

kroppsspråk och gester. Detta i syfte att säkerställa kommunikativ validitet och underlätta se-

nare kod- och transkriberingsarbete och ta reda på huruvida vi tolkat informantens svar lika 

eller olika (Fangen, 2005). Intervjun spelades in och transkriberades under dagarna som efter-

följde intervjutillfället. 

2.6. Inför analys av data 

Det finns ofta inte en specifik mätmetod för analys när det gäller kvalitativ data eftersom kva-

litativ metod innebär en fördjupad förståelse och förklaring av fenomen snarare än mätbara 

siffror och generaliserbara resultat (Bryman & Bell, 2013). Det empiriska materialet insamlat 

till denna studie har analyserats med fokus på att hitta samband och mönster som eventuellt kan 

stärka eller försvaga teorin att IT-kapacitet hos företag spelar en stor roll i lyckad molntjänst-

användning. Denna analys har genomförts genom att dels analysera kvalitativ data (intervju) 

dels analysera litterära källor (artiklar och publikationer) och lokalisera nyckelbegrepp. Dessa 

nyckelbegrepp har vid analysen använts i kodningsarbetet av data. 

2.7. Reliabilitet 

Med reliabilitet menar man tillförlitlighet och användbarheten hos mätinstrument och måttenhet 

i en studie (Ejvegård, 2012). Det innebär att data samlas in på ett sätt som möjliggör återupp-

repning av studien med samma resultat om man gör likadant igen (Bryman & Bell, 2013). Vi-

dare kan reliabilitet, i kvalitativa studier, formuleras som en fråga där man undrar huruvida en 

observatör hade hört/sett samma saker och dragit samma slutsatser som en annan observatör. 

Att besvara denna fråga är i princip omöjligt. Eftersom reliabilitet har sitt ursprung i kvantitativ 

forskning har samhällsvetare länge argumenterat för en omdefinition av begreppet (Fangen, 

2005). Kommunikativ validitet skulle kunna tolkas som ett sätt att mäta reliabilitet i kvalitativa 

studier och den säkerställs i denna studie genom att båda författarna närvarat under intervjutill-

fället. Vidare har litteraturen lästs av båda författarna. 

 

Inom kvalitativ forskning är begreppet reliabilitet omstritt (Bryman & Bell, 2013). Det beror 

till stor del, som tidigare nämnts, på att reliabilitet är starkt förknippat med kvantitativ forskning 

och mätbarhet och kvalitet på mätinstrument. Inom kvantitativ forskning är sådant begrepp av 

stor vikt, men inom kvalitativ forskning är det inte det i samma utsträckning (Bryman & Bell, 

2013). Det man istället använder sig av är vad man kallar för extern och intern reliabilitet (Le-

Compte & Goetz, 1982). Den externa reliabiliteten handlar om att redogöra för hur den sociala 

miljön samt dess betingelser såg ut för forskarna under studien. Intern reliabilitet handlar om 
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att forskarna som utför en studie är överens om hur det insamlade materialet ska tolkas (Bryman 

& Bell, 2013).  

 

För att öka reliabiliteten i denna studie har vi noga läst in oss på teorin samt utfört en innehålls-

analys av det aktuella ämnet i god tid innan intervjun för att kunna skapa en intervjuguide som 

håller sig inom teorin samt för att öka sin förståelse för ämnet och på så vis minska risken för 

egna tolkningar. Under intervjun har vi dessutom ställt följdfrågor till informanten i syfte att 

undvika misstolkningar och möjliggöra fördjupad och tydlig empiri. 

2.8. Validitet 

Validitet handlar om huruvida det man mäter verkligen överensstämmer med verkligheten. Me-

dan reliabilitet handlar om mätmetoder och mätskala så handlar validitet istället om att säker-

ställa att det vi mäter faktiskt innebär att det är det vi egentligen mäter, t.ex. om det är rätt 

område vi tittar på för att kunna dra slutsatser inom studiens område (Bryman & Bell, 2013). I 

likhet med reliabilitet finns olika synsätt på hur validitet ska hävdas i en kvalitativ studie. Vi 

har valt att dela upp validitet i extern och intern validitet enligt LeCompte och Goetz (1982) 

teorier.  

 

Intern validitet handlar om att forskaren ska vara delaktig och ha en långvarig närvaro i den 

sociala grupp som undersöks. Extern validitet handlar om huruvida resultatet från en studie kan 

generaliseras till andra situationer och sociala miljöer. LeCompte och Goetz (1982) menar att 

den interna validiteten är av stor vikt under kvalitativa studier då forskarna får tid och möjlighet 

att i studier verkligen förstå sin omgivning och den miljön där en företeelse existerar. Den ex-

terna validiteten blir dock ofta ett problem vid kvalitativa studier då man ofta behandlar data 

från ett begränsat urval eller ett begränsat antal fallstudier (LeCompte & Goetz, 1982).     

 

För att öka den interna validiteten i studien har vi använt oss av en intervjuguide som skapats 

med teorin som grund. Vi har dessutom spelat in intervjun för att kunna gå tillbaka och granska 

allt som sagts. Efter att vi transkriberat intervjun har vi skickat den till informanten och gett 

denne möjlighet att validera och granska resultatet. För att öka den externa validiteten i studien 

har vi använt oss av flera teorier med samma utgångspunkt, d.v.s. att hög IT-kapacitet hos en 

verksamhet är positivt relaterat till framgångsrik molntjänstanvändning.   
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3. Teori 
 

 
I detta kapitel presenterar vi vad molntjänster är och hur de fungerar. Vidare redogör vi för de 

teorier om relationen mellan IT-kapacitet och framgångsrik molntjänstanvändning som vi utgår 

från i denna litteraturstudie.

 
 

3.1. Definition av molntjänst 

En sammanfattning av begreppet molntjänst (som utgör den sammanfattning vi utgått från i 

denna uppsats) kommer från National Institute of Standards and Technology (NIST) och åter-

ges nedan (översatt från engelska); 

 

“Molntjänst är en modell för att tillhandahålla och tillgängliggöra nät-

verksbaserade dataresurser (nätverk, server, lagring, program och 

tjänster) på begäran, enkelt och platsoberoende. Dessa dataresurser 

kan fort göras tillgängliga med små krav på hantering och kontakter 

med tjänsteleverantör” (NIST, 2011. S. 2). 

 

Molntjänster delas normalt in i tre olika tjänstemodeller baserat på vilka uppgifter som ska lösas 

och graden av teknisk infrastruktur för kunden. Program som tillhandahålls av en molntjänst-

leverantör genom enkla gränssnitt (som t.ex. genom en webbläsare) kallas för Software as a 

Service, SaaS (mjukvara som tjänst). Användaren av SaaS har ingen kontroll eller insyn i vilken 

hårdvara och andra resurser som används. Ett exempel på SaaS är Google Docs som är en ord-

behandlare man kan nå och använda förutsatt att man har en internetuppkoppling och webblä-

sare (Jamil & Zaki, 2011). Eftersom SaaS helt körs på molntjänstleverantörens hårdvara och 

enbart presenteras för användaren genom en webbläsare innebär det att SaaS är oberoende av 

plattform och fungerar lika bra på Mac, PC och mobila enheter (Witt, 2010). 

 

Den andra tjänstemodellen är riktad till utvecklare och programmerare och kallas för Platform 

as a Service, PaaS (plattform som tjänst). Här tillhandahåller molntjänstleverantören en kom-

plett utvecklingsmiljö bestående av hårdvara och infrastruktur tillsammans med utvecklings-

programmet, så kallade API (Application Programming Interface). I PaaS kan man utveckla 

egna funktioner och program, vilka kan användas inom den plattform man använder (Jamil & 

Zaki, 2011). Ett exempel på PaaS är Google App Engine som är en plattform för skapande av 

applikationer som sedan körs på Googles hårdvara. Precis som med SaaS presenteras PaaS oft-

ast genom en webbläsare och ställer inga eller låga krav på användarens infrastruktur Allt körs 

på molntjänstleverantörens hårdvara. När utvecklaren skapat sitt program eller applikation kan 

den laddas upp och testas i PaaS-molnet (Witt, 2010). 

 

Den tredje tjänstemodellen kallas för Infrastructure as a Service, IaaS (infrastruktur som tjänst). 

IaaS är mest komplex av de tre tjänstemodellerna. I IaaS har användaren själv möjlighet att 

specificera hela hårdvarukedjan samt utvecklingsmiljöer och lagring. Således kan kunden välja 

nästan allt själv; hur mycket processorkraft som skall finnas tillgängligt, vilka operativsystem 

som ska användas, vilka nätverksresurser som ska finnas och hur mycket lagring det ska finnas 

att tillgå (Jamil & Zaki, 2011). Bild 1 nedan illustrerar dessa tjänstemodeller och visar var an-

svaret för dess olika delar ligger. 
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Bild 1. De olika tjänstemodellerna och deras respektive ansvarsroller. 

En betydande del av IaaS handlar om virtualisering av datorsystem. Virtualisering innebär att 

användaren kan sätta upp flera olika hårdvarusystem enbart genom att klicka sig fram i menyer. 

Användaren får välja typ och antal av processorer, minnesresurs, lagring och operativsystem 

m.m. Allt presenteras sedan som separata och fysiska hårdvarusystem vilka användaren kan 

logga in på. I själva verket körs alla dessa resurser på servrar hos molntjänstleverantören men 

till användaren ges således möjligheten att t.ex. testa en produkt på en mängd olika system utan 

att behöva investera i hårdvaran själv (Witt, 2010). I IaaS har man även möjligheterna att köra 

hela verksamheter på externa resurser (Jamil & Zaki, 2011). Exempel på IaaS är Microsoft 

Azure, Amazon Web Service och Google Compute Engine. Nedanstående bild illustrerar hur 

en virtualisering kan se ut. 
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Bild 2. Exempel på virtualisering där tre olika operativsystem simuleras.  

I detta exempel är tre olika maskiner virtualiserade där var och en har sina respektive operativ-

system och sin egen mjukvarustack. Denna uppdelning innebär att olika användare upplever 

olika datorer. 

3.2. Kännetecken 

Det som kännetecknar en molntjänst är att den är tillgänglig när den behövs av kunden, d.v.s. 

“On demand” (på begäran). En kund kan själv, direkt vid behov, allokera utrymme, processor-

kraft eller tillgång till mjukvara till sig själv utan att först behöva kontakta tjänsteleverantören 

(Dillon, Wu & Chang, 2010). Ett annat kännetecken är att många användare kan nyttja systemet 

samtidigt. På engelska benämns detta som “Multitenancy” (multianvändare). Molntjänster byg-

ger på själva idén att många användare samtidigt delar på resurserna istället för att allokera 

dessa till en enda användare. Detta innebär att väldigt många användare kan nyttja en specifik 

molntjänst samtidigt (Carlin & Curran, 2011). Det medför även effektivare användning av 

minne och processorkraft och blir således en potentiellt avsevärd resursbesparing jämfört med 

en situation där varje klient har sin egen uppsättning av hårdvara (Marston et al., 2010).  

 

För att användare ska ha tillgång till tjänsten krävs att nätverket är tillgängligt. Därför utgör 

även “Broad network access” (bred nätverkstillgång) ett kännetecken för molntjänster. Med det 

menas att molnets resurser gjorts tillgängliga över internet och därmed kan nås från de flesta 

enheter med internetåtkomst, såsom mobiltelefoner, datorer och surfplattor (Dillon et al., 2010).  

 

När användare av en tjänst ökar eller minskar är det viktigt att de tekniska resurserna finns 

tillgängliga för att tillgodose behovet. “Resource pooling” (sammanslagning av resurser) utgör 

lösningen på problemet. Tjänsteleverantören samlar sina resurser i en “pool” som görs tillgäng-

lig för kunderna. Dessa resurser binds inte till specifika tjänster eller delar av molnet utan görs 

tillgängliga för alla användare genom att snabbt kunna aktiveras vid behov. Detta ger molnet 

den flexibilitet som utgör ett av dess kännetecken (Dillon, Wu, Chang, 2010). Denna flexibilitet 
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möjliggörs genom att molntjänster har “Rapid elasticity” (snabb förändringspotential). Ofta an-

vänder molntjänstleverantörer ord som “skalbarhet” och “elasticitet”, och det är tillgången till 

molnets sammanslagna resurser som gör denna skalbarhet och elasticitet möjlig. Kunden behö-

ver inte i förväg specificera exakt vad som behövs i form av resurser utan kan direkt få dessa 

behov tillgodosedda när det behövs (Dillon, Wu & Chang, 2010). 

 

Slutligen är det viktigt att ha översyn över vad som sker i molntjänsterna, detta kännetecken 

benämns som “Measured service” (övervakade resurser). Molntjänstens samtliga resurser och 

alla dess användare kan övervakas, mätas och presenteras genom molnets inbyggda system. 

Detta möjliggör att kunden kan debiteras endast för de resurser som förbrukats och presenteras 

med exakta driftdata. (Dillon, Wu & Chang, 2010). 

3.3. Användningsmodeller 

Det finns idag tre olika användningsmodeller för molntjänster: 

 

Privata moln är ett koncept där man bygger molntjänsten inne i ett privat nätverk. Molntjäns-

terna kan därmed inte nås av användare utanför nätverket eller från internet. Fördelen med 

denna typ av användningsmodell är att den ger användarna full kontroll över molnet, dess in-

nehåll och dess integritet. Det som kan upplevas negativt är att privata moln, förutom investe-

ring i infrastruktur, även kräver hög IT-kompetens (Witt, 2010).  

 

Bild 3. Privat moln separerat från det öppna nätet (internet) med en symbolisk tegelvägg. Ingen åtkomst utifrån 

det privata nätets gräns tillåts. 

Publika moln är vanligast förekommande bland molntyper. Här kan ett stort antal kunder arbeta 

mot applikationer och tjänster och varje kund har tillgång till sina egna dynamiska resurser. 

Dessa resurser tillhandahålls av en molntjänstleverantör som har full kontroll över infrastruk-

turen, i motsats till kunden som inte har någon inblick i denna del av molnet (Carlin & Curran, 
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2011). Ett publikt moln ställer högre krav på kommunikation jämfört med ett privat eller hy-

bridmoln (Yoon & Oh, 2013). Bild 4 nedan visar hur användaren kommunicerar med de olika 

tillgängliga publika molntjänsterna.  

 

Bild 4. Publikt moln med många potentiella användare och tjänster. 

Hybridmoln innehåller delar av de två tidigare modellerna. I hybridmoln lagras privata delar 

som vidare hanteras i privata moln på privata nätverk. Publika resurser görs tillgängliga på ett 

publikt moln i ett öppet nät (Carlin & Curran, 2011). Forskning pekar på att ett hybridmoln kan 

vara det mest effektiva alternativet (Garrison, Wakefield & Kim, 2015). Bild 5 nedan visar hur 

den privata delen av molnet är separerat från den publika, men att informationsutbyte sker över 

gränsen.  
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Bild 5. Hybridmoln där användaren inifrån det privata molnet har tillgång till det publika molnet men inte vice 

versa.  

Den privata delen av molnet går dock fortfarande inte att nå från den publika, men användaren 

som befinner sig innanför “muren” har tillgång till allt i det privata molnet såväl som det publika 

molnet. 

 

3.4. Framgångskriterier 

Garrison, Kim och Wakefield (2012) lyfter fram tre faktorer som kritiska för framgångsrik 

molntjänstanvändning; 

 

 Tillit (mellan kund och molntjänstleverantör) 

 IT-resurser (hård- och mjukvaruresurser samt IT-personal) 

 Organisatorisk förmåga (IT-kompetent ledning) 

 

Tillit bygger på att relationen mellan kund och leverantör är väl uppbyggd och att leverantören 

av molntjänsten är insatt i kundens behov och förväntningar. En leverantör som är medveten 

om och väl insatt i sina kunders behov och svårigheter (och som på ett bra sätt försöker att 

avhjälpa dessa) når ett högt förtroende från kunden och därmed stärkt tillit (Garrison, Kim & 

Wakefield, 2012). Tillit kan, som begrepp i denna kontext, delas upp i två delar; kunskapsba-

serad och känslobaserad. Kunskapsbaserad (kognitiv) tillit handlar om att kunden upplever dels 

att leverantören faktiskt levererar vad som utlovas dels att leverantören har den organisation 

och kompetens som krävs för att tillgodose kundens behov.  

 

Känslobaserad (affektiv) tillit handlar om känslan mellan kund och leverantör. Finns exempel-

vis ett ömsesidigt intresse och en omtanke parterna emellan? Är kommunikationen öppen och 

ärlig? Känslobaserad tillit tillför dessutom en konkurrensfördel för kunder eftersom den utgör 
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en del av interaktionen med leverantören som kan vara svår och tidskrävande att bygga upp. 

Om kund och leverantör känner tillit till varandra uppnås successivt en så kallad interorganisa-

torisk tillit - en vilja mellan kund och leverantör att arbeta tillsammans, överföra resurser och 

minska kostnader. Dessutom reduceras risken för ett opportunistiskt och ensidigt tankesätt mel-

lan parterna (Garrison, Kim & Wakefield, 2012).  

 

Teknisk förmåga innefattar IT-infrastruktur och IT-kompetens hos en kund som vill använda 

molntjänster. Det måste finnas kunskap rörande de tekniska aspekterna hos molnet och förmåga 

att agera vid eventuella problem med tjänsten. Vidare krävs en modern och utvecklad infra-

struktur, bestående av nätverk och annan teknisk utrustning hos kunden för att möjliggöra op-

timalt nyttjande av molntjänsten. Vidare utgör tillräckligt hög IT-kompetens en avgörande fak-

tor i syfte att kunna uppfatta tekniska trender och möjligheter, detta för att möjliggöra eventuella 

skift i teknikparadigm och förstå ny kunskap rörande teknisk utveckling. Konkurrensfördelen 

gällande den tekniska förmågan handlar till stor del om att förstå och kunna nyttja kraften i 

molnet för att tillgodose verksamhetens krav och behov. Vidare kan god teknisk förmåga bidra 

till att minska gapet som ofta uppstår mellan den egna teknologin och den som tillhandahålls 

av leverantören (Garrison, Kim & Wakefield, 2012). 

 

Den organisatoriska förmågan handlar om ledningens förmåga att leda sin organisation mot 

användning av molntjänster. Det innebär också att ledningen ska vara vad molntjänster innebär 

och kunna fatta operationella beslut baserade på vad verksamheten behöver av ett specifikt 

moln. Om verksamhetens ledning dessutom är framsynt och lyckas implementera molntjänster 

på ett effektivt och lönsamt sätt (samt andra former av vinst, t.ex. effektivisering) har man även 

skapat en konkurrensfördel, åtminstone till den dag konkurrenterna själva implementerat en 

framgångsrik lösning (Garrison, Kim & Wakefield, 2012). En hög organisatorisk förmåga in-

nebär också att en verksamhet har goda möjligheter att, med hjälp av ledningen, utforma nät-

verk och utveckla kontakter med leverantörer. Man besitter förmågan att planera en god och 

effektiv arkitektur för verksamheten. Man skapar bra kontrakt med leverantörerna och säker-

ställer att man har möjlighet att övervaka sina interna och externa resurser (Garrison, Kim & 

Wakefield, 2012). 

 

Dehning & Stratopoulos (2003) samt Makadok (2001) menar att eftersom IT-kapacitet är invävt 

i organisationen, svår att imitera och överföra (och även specifik för en verksamhet) bildar 

dessa, förutsatt att de används på rätt sätt, egenskaper som kan tillföra konkurrenskraftiga för-

delar (Dehning & Stratopoulos, 2003; Makadok, 2001). 

 

Garrison, Kim och Wakefield (2012) skriver;  

 

“The likelihood of an organization implementing a new system success-

fully is a function of its managers’ ability to coordinate the activities 

associated with the implementation effort[...]Organizations with highly 

capable IT-managers or strong technical and business skills should 

likely be better positioned[...]” (Garrison, Kim & Wakefield, 2012. S. 

65-66) 

 

Forskning indikerar att IT-kapacitet hos en verksamhet tillför konkurrenskraftiga fördelar, där-

emot kan den hitintills inte förklara de komplicerade interrelationer som underbygger relationen 

eftersom olika strukturella processer avgör värdet på en IT-kapacitet (Fink, 2011).  
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Forskning rörande användande av molntjänster hos medelstora och större företag har resulterat 

i flertalet frågetecken gällande säkerhet, tillgång, prestanda, migration och integration av stora 

mängder data (Kim, 2011). Säkerhetsaspekten är väldigt viktig för de flesta företag (Gens, 

2008) och innefattar både vem som har tillgång till information och hur väl skyddad den är från 

externa intrång. Säkerhet är med andra ord något som skall beaktas både när det gäller tillit och 

teknisk förmåga hos leverantör såväl som kund. En leverantör av en molntjänst bör t.ex. an-

vända sig av användarverifikation, kryptering av data (både den statiska och den dynamiska), 

brandväggar, intrångsskydd, detektion samt databasfragmentering (vilket innebär att data finns 

lagrad på flera olika fysiska enheter som är geografiskt utspridda) (Kim, 2011).  

 

Tillgängligheten av en molntjänst är kritisk för kunderna och eventuellt borde det finnas regler 

och överenskommelser som hanterar vad som händer mellan kund och leverantör vid ett even-

tuellt avbrott i tjänsten (Kim, 2011). En leverantör bör även vara tydlig i sin kommunikation 

med sina kunder om eventuella planerade avbrott i tjänsten för t.ex. underhåll eller uppgrade-

ringar. Ett annat viktigt verktyg för att ytterligare stärka tillit och förståelse mellan kund och 

leverantör är att leverantören tillhandahåller någon form av tjänstemonitorer för övervakning 

av tjänstens status till kunden (Kim, 2011).    

 

Rörande prestandan i en molntjänst inträffar de största problemen när man flyttar stora mängder 

data till och från molnet (Yegulalp, 2009). För att minska dessa problem måste kunden titta på 

alternativ till att konstant flytta data. Ett sådant sätt kan vara att man helt enkelt avstår datalag-

ring i molnet, istället fortsätter att ha sin egen lagring och att man istället flyttar beräkning och 

andra processer till en molntjänst. Man kan också välja att flytta data enbart på de tider då 

belastningen på nätet är lägre som exempelvis nätter och helger (Kim, 2011).  

 

För leverantören är det viktigt att skapa sig en överblick över hur behovet av bandbredd ser ut 

för kunden. Kund och leverantör kan eventuellt samarbeta för att utreda vad det finns för krav 

och behov. Förutom dessa punkter ligger mycket av ansvaret rörande molntjänsters prestanda 

hos leverantören. Leverantören bör designa ett system som ständigt klarar av att skalas om efter 

behov. Vidare bör nätverkslaster balanseras och hanteras smidigt. Detta kan hanteras genom att 

upprätta en fragmenterad databasstruktur i vilken man hanterar olika delar av en databas på 

olika datacenter och på olika geografiska platser (Kim, 2011). Rörande prestanda är det, i likhet 

med tillgängligheten, viktigt att kunden får tillgång till monitorer som övervakar och rapporte-

rar om tjänstens status och dess aktuella prestanda. 

3.5. Relationen mellan en verksamhets IT-kapacitet, molntjänstanvänd-
ning och prestation 

En ledning med IT-kompetens hanterar en integration mellan ny teknologi och gamla system 

bättre och mer kostnadseffektivt (Bharadwaj, 2000). Vidare konstaterar tidigare forskning att 

en IT-kompetent ledning är en bidragande faktor till att möjliggöra en mer differentierad och 

konkurrenskraftig verksamhet (Bhatt & Grover, 2005; Dehning & Stratopoulos, 2003; Fink, 

2011; Ravichandran & Lertwongsatien, 2005). Denna uppfattning delas även av Premkumar, 

Ramamurthy & Sree (1994) och Cho (2006) som menar att komplexiteten i en innovation kan 

fungera som en barriär om den förmodade molntjänstanvändaren inte är tillräckligt kunnig för 

att förstå och implementera den. De menar att ny teknologi kräver adekvat kompetens för in-

tegration i en verksamhet (Premkumar et al., 1994; Cho, 2006).  

 

Godfrey & Hill (1995) och Uzzi (1997) menar att tillit är en effektiv social mekanism vid unika 

investeringar (Godfrey & Hill, 1995; Uzzi, 1997). Forskning framhåller tillit som en viktig 
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aspekt för verksamheter med intention att expandera och stärka nätverk. Vidare konstateras 

tillit utgöra en bidragande faktor för lyckad interaktion mellan parter (Johnston, McCutcheon, 

Stuart, & Kenwood, 2004). Med det menas en ledning som utvecklar och vårdar sina organisa-

toriska nätverk och utvecklar en tillit som är gynnsam för verksamhetens prestation. När kunden 

förlitar sig på att leverantören har tillhandahållit en tjänst med fokus på kundens bästa bör det 

medföra framgångsrik molntjänstanvändning (Sabherwal, 1999).  

 

Davern & Kauffman (2004) och Mooney, Gurbaxani samt Kraemer (1996) hävdar att en inve-

stering i IT, exempelvis molntjänster, inte nödvändigtvis innebär ökad prestation eftersom 

dessa kan implementeras ineffektivt och således inte komma till nytta för kunden (Davern & 

Kauffman, 2004; Mooney, Gurbaxani & Kraemer, 1996). Detta innebär att krav ställs på att det 

antingen finns en god relation leverantör och kund emellan där kunden förlitar sig på att leve-

rantören levererar vad som förväntas, eller att ledningen har tillräckligt hög IT-kompetens för 

att självmant förstå vad verksamheten behöver och med precision implementera det på egen 

hand.  

 

I en undersökning genomförd av Garrison, Wakefield och Kim (2015) studeras hur relationell, 

organisatorisk samt teknisk kapacitet är relaterad till framgångsrik molntjänstanvändning (Gar-

rison, Wakefield & Kim, 2015). I likhet med tidigare forskning betonas dessa tre faktorer som 

viktiga och hävdas utgöra grunden för god IT-kapacitet. Organisatorisk IT-kapacitet (IT-kom-

petent ledning) benämns som en nyckelfaktor i en framgångsrik molntjänstanvändning 

(Sambamurthy & Zmud, 1992) och det är ledningens framsynthet, affärssinne och IT-kunskap 

som sammantaget möjliggör hög IT-kapacitet (Bharadwaj, 2000). Garrison, Wakefield och 

Kim (2015) hävdar att storleken på verksamheten, dess årliga omsättning samt området det 

verkar inom, kan påverka resultatet av molntjänstanvändning. Vidare menar de att styrkan och 

signifikansen i relationerna mellan IT-kapacitet, framgångsrik molntjänstanvändning samt 

verksamhetens prestation är beroende av vilken tjänstemodell som används (Garrison, Wakefi-

eld & Kim, 2015). Exempelvis framhålls IT-kompetent ledning (IT-kapacitet) som mindre vik-

tigt om kunden använder publika moln. Detta eftersom det i det fallet åligger leverantören att 

tillhandahålla resurser och kunskap. Även Lim och Oh (2012) hävdar att valet av tjänstemodell 

är en påverkande faktor rörande framgångsrik molntjänstanvändning. Detta eftersom olika 

tjänstemodeller innebär olika strukturella upplägg (d.v.s. beroende av om molnet är av publik, 

hybrid eller privat karaktär) med sina respektive för- och nackdelar (Lim & Oh, 2012).  

 

Eftersom ett publikt moln ligger hos leverantören innebär det att verksamheten (kunden) har en 

lägre nivå av kontroll över infrastrukturen och dess dataflöde. Detta innebär att leverantören 

och kunden interagerar med varandra i en större utsträckning än i ett privat moln där verksam-

heten sköter sin IT själv. Eftersom publika moln kan kräva löpande interaktion mellan kund 

och leverantör kan det upplevas önskvärt med en ledning som (utöver kunskap om molntjäns-

ter) även kan utveckla och underhålla en god relation med leverantören. Kompetent ledning 

framhävs som en nyckel till framgångsrik molntjänstanvändning (Yoon & Oh, 2013). Kim och 

Kim (2013) menar att IT-kompetens kan vara den bästa IT-kapaciteten när det gäller imple-

mentation av informationsteknologi (Kim & Kim, 2013). Att ha IT-kompetent personal och 

ledning är definitivt en styrka, men hur stark den är beror enligt Hoffman och Woods (2010) på 

vilken tjänstemodell som används. Ett publikt moln innebär lägre krav på IT-kompetens ef-

tersom ansvaret för infrastruktur och drift åligger leverantören. I det fallet är det viktigare med 

en ledning som kan utveckla och vårda relationen med leverantören (Hoffman & Woods, 2010). 

Eftersom implementation av molntjänster kan liknas vid outsourcing kan en ledning med erfa-

renhet av detta implementera en molntjänst mer framgångsrikt än en oerfaren sådan (Geczy, 

Izumi, & Hasida, 2013).  
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Ett hybrid- eller privat moln innebär att infrastrukturen och dess dataflöde drivs helt eller delvis 

internt i verksamheten (Geczy, Izumi, & Hasida, 2013). Eftersom driften av molnet helt eller 

delvis sköts av verksamheten själv innebär det att interaktionen med leverantören begränsas 

(Garrison, Wakefield & Kim, 2015). En intern infrastruktur och drift kräver tekniskt kunnande 

och eftersom interaktionen med leverantören i dessa situationer reduceras förmodas detta med-

föra lägre krav på ledningens relation till denne (Hoffman & Woods, 2010; Kim & Kim, 2011).  

 

Hamlen, Kantarcioglu, Khan och Thuraisingham (2010) menar att styrkan hos IT-kompetens 

är relativ till den tjänstemodell som används. Ju större del av molntjänsten som drivs hos leve-

rantören desto lägre krav på tekniskt kunnande hos kunden och vice versa (Hamlen et al., 2010). 

En fördelning av infrastruktur, data och applikationer mellan publikt och privat moln, d.v.s. ett 

hybridmoln, kan vara det mest gynnsamma alternativet. Data som är känslig för exponering kan 

skyddas i det privata molnet medan det publika kan hantera mindre känslig data (Burns, 2012). 

På så vis använder man styrkor från respektive tjänstemodell. Vidare hävdar även Lim och Oh 

(2012) att värdet av IT-kompetens är relativ beroende av respektive tjänstemodell (Lim & Oh, 

2012). 

 

Bild 6. Cloud Strategy Model (Garrison, Wakefield & Kim, 2015. S. 380). 

Bilden ovan illustrerar relationer mellan olika tjänstemodeller, olika former av IT-kapacitet 

samt kontrollvariabler och hur de tillsammans kan påverka en verksamhets prestation. 

Undersökningen som Garrison, Wakefield och Kim (2015) nyligen genomfört indikerar att vär-

det av IT-kapacitet kan vara beroende av vilken tjänstemodell som används. Ett publikt moln 

kräver exempelvis inte lika hög IT-kompetens som ett privat, men ställer istället högre krav på 

ledningens förmåga att skapa, underhålla och utveckla relationer. Relationer som genomsyras 
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av tillit och ömsesidigt engagemang tenderar att vara starkt förknippat med framgångsrik moln-

tjänstanvändning och anses vara den prominenta egenskapen hos IT-kapacitet. Det finns indi-

kationer på att ett hybridmoln är den mest effektiva tjänstemodellen och att verksamhetens pre-

station kan vara relaterad till respektive tjänstemodell. Sammanfattningsvis menar Garrison, 

Wakefield och Kim (2015) att framgångsrik molntjänstanvändning uppstår när olika former av 

IT-kapacitet matchas mot rätt form av tjänstemodell (Garrison, Wakefield & Kim, 2015). Bil-

den nedan presenterar resultatet av undersökningen och huruvida det enligt den fanns stöd för 

relationen mellan IT-kapacitet, framgångsrik molntjänstanvändning samt om framgångsrik 

molntjänstanvändning influerar en verksamhets prestation. Relationen mellan kontrollvariab-

lerna och en verksamhets prestation prövades även den. 

 

Bild 7. Korrelationer mellan IT-kapacitet och molntjänster samt kontrollvariabler. (Garrison, Wakefield & Kim, 

2015. S. 385). 

 

Resultatet av undersökningen visade att det finns stöd för en relation mellan IT-kapacitet och 

framgångsrik molntjänstanvändning. Det finns även stöd för en relation mellan framgångsrik 

molntjänstanvändning och prestationen i en verksamhet. Garrison m.fl. belyser dock att resul-

tatet inte kan anses tillräckligt för att stödja en eventuell förekomst av en korrelation mellan 

kontrollvariablerna och prestationen i en verksamhet. Observera att resultatet av undersök-

ningen helt baseras på information från molntjänstanvändare.  
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4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av teori samt datainsamling. Vi har sammanfattat 

intervjun för att tydliggöra centrala delar i empirin som går att koppla till våra teorier.  

 
 

De teorier vi utgått från är eniga gällande relationen mellan IT-kapacitet och framgångsrik 

molntjänstanvändning. Teorierna belyser tre typer av IT-kapacitet som bör bidra till lyckad 

molntjänstanvändning; ledningens IT-kompetens, teknisk IT-kompetens samt relationen mel-

lan kund och leverantör. Styrkan hos respektive IT-kapacitet kan härledas till vilken typ av 

tjänstemodell som används. Ju mindre IT-infrastruktur som kunden själv besitter desto högre 

krav ställs på kommunikation mellan kund och leverantör. Det innebär att när ett publikt moln 

används är det viktigt med en ledning som förstår och kan skapa varaktiga och utvecklande 

relationer som genomsyras av hög tillit. När ett privat moln används, antingen ett helt privat 

eller hybridmoln, innebär det att delar av eller samtlig IT-infrastruktur finns hos kunden. Detta 

ställer krav på IT-kompetens eftersom egen IT-infrastruktur innebär högre krav på teknisk kom-

petens för att förstå vad verksamheten besitter i nuläget, vad verksamheten behöver, hur ny 

informationsteknologi kan implementeras i verksamheten och vilka effekter som det kan med-

föra. Vilken typ av IT-kapacitet som är viktigast beror således på vilken typ av tjänstemodell 

som används och det är viktigt att matcha rätt IT-kapacitet med rätt tjänstemodell om avsikten 

är att uppnå maximal nytta. Andra faktorer som storleken på ett företag, vilken typ av bransch 

företaget är verksamt inom samt storleken på företagets omsättning har testats för att kunna 

identifiera en eventuell relation till framgångsrik molntjänstanvändning. Någon tillräckligt 

stark korrelation har dock inte kunnat ses i de undersökningar som genomförts och har därför 

avfärdats. 

 

Vi har intervjuat en representant (affärsområdesansvarig för teknik) från Företag X som är ett 

IT-företag baserat i norra Sverige, har existerat i 24 år och har ett tjugotal anställda. Företaget 

erbjuder tjänster inom systemutveckling, webbutveckling, webbdesign, hosting och teknik. Fö-

retaget tillhandahåller samtliga tre tjänstemodeller; Iaas, Paas och Saas. Nedan presenteras en 

sammanställning av den empiriska undersökningen. 

 

Teorin som studien utgår ifrån hävdar att en viss nivå av kapacitet krävs hos de företag som 

nyttjar molntjänster för att dessa ska kunna nyttjas maximalt. Informanten beskriver en maxi-

malt nyttjad molntjänst som en tjänst där man använder precis så mycket som man behöver. 

Det handlar om att hitta tillämpningar i IT-miljön som lämpar sig för att köra i molnet, att 

kunden tillsammans med leverantören har identifierat kraven och att lösningen går att återfinna 

i den valda molntjänsten. Optimalt är om molntjänsten dessutom har en koppling till de lokala 

systemen så att molntjänsten utgör en del av det egna nätverket. Vidare diskuteras problemen 

med en dåligt utnyttjad molntjänst där kunden har valt en lösning utan eftertanke. Detta kan 

förstås som att kunden gjort egna antaganden och valt en molntjänst med outnyttjad kapacitet. 

Informanten uppger att kunder huvudsakligen efterfrågar tjänster för att hantera e-mail och do-

kument, sköta backup och säkerhetslagring och i vissa fall drift av affärssystem. Vidare önskar 

kunder tillgång till samma data oberoende av var de befinner sig. Kunderna utgörs av närings-

verksamheter inom en mängd olika branscher, men främst handlar det om tjänsteföretag och 

tillverkande företag som t.ex. mekanisk industri. Storleksmässigt återfinns en variation bland 

kunder där företagen kan bestå av både små och stora företag. Informanten uttrycker att kunder 

ofta upplevs som dåligt insatta och har otillräcklig kunskap rörande vad de behöver och vad 

man kan utföra med molntjänster. 
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Informanten upplever en återkommande uppfattning bland kunder som beskriver molntjänster 

som ”framtiden”, att de är kostnadseffektiva och levererar goda resultat till användarna. Vidare 

upplever informanten att kunder saknar tillräcklig kunskap om den uppkopplingskapacitet till 

internet som krävs för att utnyttja molntjänster på ett välfungerande sätt. Kunder uttrycker en 

vilja att använda molntjänster men upplever att de inte är tekniskt förberedda. Informanten sä-

ger att det kan uppstå problem när kunder vill att ett affärssystem som körs i molnet ska ha 

tillgång till lokalt lagrad data som finns i kundens egna system.   

  

På frågor gällande tillit och kommunikation svarar informanten att kunderna generellt upplever 

hög tillit till leverantören. I synnerhet rörande teknisk kompetens och det faktum att leverantö-

ren förväntas veta vad kunden önskar och behöver. När kunden väl fattat beslutet att lägga över 

sitt data hos en molntjänstleverantör upplevs de som trygga. Den eventuella oro som finns hos 

kunden handlar ofta om att man själv ska tappa uppkopplingen och på så vis tappa tillgänglig-

heten till sin tjänst. Här framhåller informanten fördelen med att som kund ha hög IT-kompe-

tens. De flesta problemen rörande tillgänglighet går att lösa med exempelvis bättre IT-infra-

struktur. Denna infrastruktur behöver kunden också kunskap om eftersom det kan krävas mer 

av en välfungerande molntjänst än tidigare då kunden förlitade sig på lokalt lagrad data. Det 

kan i sin tur innebära ökade kostnader för internetanslutning och kunden måste kanske då ifrå-

gasätta och värdera den investering som krävs för att möjliggöra effektiv molntjänstanvänd-

ning. 

 

Ofta betraktar kunden sin leverantör av molntjänster som vilken IT-leverantör som helst. Kun-

der kommer inte till molntjänstleverantören när det gäller att utveckla IT-användning utan an-

vänder leverantören till att lösa problem på förfrågan snarare än att involvera dem på IT-stra-

teginivå. Dock upplever informanten att deras förslag och idéer tenderar att mottas med öppet 

sinne och positivitet, även om kunder initialt förmodligen inte tänkt använda sig av leverantören 

på det viset. 

 

Vidare uppger informanten att kunden behöver tillräcklig IT-kompetens för att kunna utvärdera 

olika förslag och “input” från olika leverantörer. Informanten uppger att i egenskap av leveran-

tör har ett genuint intresse av att sätta sig in i kundens egentliga behov och att verkligen vilja 

lösa kundens problem. Som leverantör bör man enligt informanten tidigt i diskussionen med 

kunden undersöka kundens nuläge och vara lyhörd för att lära sig så mycket som möjligt av hur 

kunden arbetar med sina befintliga system. Informanten menar att syftet med undersökningen 

måste förklaras för kunden för att få denne att förstå varför det gynnar dem att genomföra den 

och hur undersökningen förhoppningsvis resulterar i ett förslag som leverantören tror på och 

kan argumentera för. I slutändan måste en leverantör även kunna tacka nej till en affär om 

osäkerheten är för stor. Det är bättre att leverantören avstår och säger ”Här finns det stor osä-

kerhet” och ”Vi kan inte lämna ett förslag till detta för vi kan inte tillräckligt mycket” än att 

riskera en missnöjd och besviken kund.  
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5. Analys 
 

Här analyseras insamlad empiri utifrån valda teorier, vilka behandlar relationen mellan IT-ka-

pacitet och framgångsrik molntjänstanvändning. Analysen presenteras i löpande text utifrån de 

punkter teorierna fastställer som viktiga rörande framgångsrik molntjänstanvändning. 

 
 

 Tillit mellan kund och leverantör är viktigt för lyckad molntjänstanvändning. 

 

Garrisson, Kim och Wakefield (2012) definierar tillit som följer: 

 

“The adopting organization’s expectation that the cloud vendor will 

perform as expected and treat the client organization fairly and reason-

ably” (Garrisson, Kim & Wakefield, 2012. S. 66).  

 

Tillit består av kognitiv perception som innebär att kunden upplever att leverantören uppfyller 

sitt åtagande samt affektiv perception som innebär att kunden upplever leverantören som genu-

int intresserad och engagerad. Vidare beskrivs tillit som en produkt av en fortlöpande process 

av kommunikation och transaktioner som kulminerar i att en kund upplever en leverantör som 

pålitlig och med kundens intressen i fokus. Kunden måste vara övertygad om att leverantören 

förbättrar hanteringen av kundens IT-resurser. En tillit mellan kund och leverantör ska resultera 

i förbättrad och effektiv IT samt en framgångsrik molntjänstanvändning (Garrisson, Kim & 

Wakefield, 2012).  

 

I empirin upplevde vi att det inte pågår något aktivt arbete för att skapa tillit kund och leverantör 

emellan. Kunder tenderar snarare ha initialt hög tillit och tillåter ofta en tillgång till interna 

resurser för leverantören som kan överskrida leverantörens behov. Detta kan skapa säkerhets-

frågor. Kunder är i regel öppna och positiva för idéer och åsikter från leverantören, men av 

okända anledningar tas inga ytterligare steg för att utveckla utbytet. Generellt läggs ingen energi 

på att tillsammans utveckla kundens verksamhet.  

 

Även om leverantören får tillgång till kundens interna resurser så innebär det inte att leveran-

tören automatiskt har en tillräcklig eller relevant insyn i kundens verksamhet för att anpassa 

molntjänsten efter kundens behov. Ibland orsakar bristen på insyn och förståelse av kundens 

behov och verksamhet att förarbetet eller kravspecifikationen inte motsvarar vad som är tänkt. 

Begränsningen av insyn i verksamheten verkar inte bero på bristen av tillit. Snarare verkar det 

vara något som inte aktivt tas i beaktning av vare sig kund eller leverantör. Kunden tenderar att 

hoppas och ta för givet att leverantören förstår behoven och utifrån det utformar produkten. 

Bristen av kommunikation och förståelse för verksamheten och dess behov verkar i vissa fall 

orsaka att molntjänstanvändningen inte optimeras.  

 

Enligt Garrisson, Kim och Wakefield (2012) är tillit, kommunikation och öppenhet i relationen 

mellan leverantör och kund något som utvecklas över tid och, när den är god, även differentie-

rad och således svår att imitera och konkurrera med som rivaliserande molntjänstleverantör 

(Garrisson, Kim & Wakefield, 2012). Förutsättningarna för god tillit och kommunikation ver-

kar generellt finnas och således är detta något som intressenter kan bygga vidare på, vilket 

skulle innebära fördelar både för leverantören som säljer rätt produkt och för kunden som köper 

rätt produkt.  
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I empirin återfinner vi en koppling till teorin om tillit som viktig aspekt i framgångsrik moln-

tjänstanvändning (Godfrey & Hill, 2009; Uzzi, 1997; Johnston et. al., 2004). Tillit framhålls i 

teorin som någonting viktigt för att uppnå lyckad molntjänstanvändning. Informanten uppger 

att han upplever att kunden har en hög tillit till leverantören redan vid starten på en relation, i 

vissa fall så pass hög att det kan innebära problem som informanten kopplar till brist på bestäl-

larkompetens (IT-kompetens): 

 

“Dels har man kanske tillit till att leverantören begriper mer av vad 

kunden håller på med och att man ibland har för hög tillit så tillvida att 

man tror att leverantören har förstått vilka behoven är och så har man 

sålt in en tjänst och så driftsätter man den och så visar det sig sedan att 

-Hoppsan, det var visst inte helt rätt det här.” 

 

Informanten beskriver även situationer där kundens tillit till leverantören är så hög att leveran-

tören utan något större omsvep får tillgång till administratörslösenord som möjliggör tillgång 

till känslig data och således en säkerhetsrisk: 

 

“Man kan ringa dit och säga - Hej, jag ringer från... - och så kan man 

få ut vilken information som helst från vem som helst[...]Man kan 

komma dit och aldrig vart där förut och bara trampa runt och -Jag 

skulle behöva komma in i serverrummet.”   

 

Detta kan upplevas paradoxalt eftersom forskning visar att kunder i många fall ser säkerhets-

risker med molntjänstanvändning. Rimligtvis borde kunder som upplever molntjänstanvänd-

ning som potentiellt osäkert vara mer mån om vem som har tillgång till deras data och vilken 

data som ges tillgång till. Detta kan upplevas relatera till bristande IT-kompetens hos kunden.  

 

Vidare talar informanten om tillit i, vad vi tolkar som, förenklade termer och framställer det 

som någonting ensidigt. D.v.s. kunden litar på att leverantören ska lösa deras problem och ger 

leverantören tillgång till mer data än vad som krävs för att lösa problemet. Teorin beskriver 

tillit som någonting mer komplicerat och inte ensidigt. Istället handlar det om ett genuint utbyte 

mellan kund och leverantör, där de arbetar tillsammans för att effektivisera verksamheten. Ef-

tersom informanten utgår från ett förenklat perspektiv upplever vi detta svåranalyserat. Vi kon-

staterar att kunder känner tillit till leverantören redan i ett inledande skede. Även om teorin 

hävdar en koppling mellan tillit och framgångsrik molntjänstanvändning upplever vi att det inte 

går att urskilja i vår kontakt med informanten. Detta eftersom informanten uppger att de inte 

misslyckats att leverera molntjänster till någon av deras kunder. Tilliten beskrivs visserligen 

som hög men endast från kundens sida. Teorin menar att tilliten skall utgöra en tvåsidig relation 

och återfinnas hos både kund och leverantör. Därför kan vi inte bekräfta korrelationen mellan 

tillit och framgångsrik molntjänstanvändning utifrån den data vår intervju resulterat i. 

 

 Ledningens IT-kompetens är viktig för en lyckad molntjänstanvändning. 

 

Enligt Garrisson, Kim och Wakefield (2012) bör organisationer med IT-kompetent ledning nå 

större framgång med integration av ny teknologi i befintliga affärsprocesser. De bör även kunna 

urskilja vilka molntjänster som behövs till identifierade verksamhetsbehov och på så sätt vara 

kostnads- och verksamhetseffektiva (Garrisson, Kim & Wakefield, 2012). Informanten beskri-

ver en brist rörande beställarkompetens, med andra ord en brist på IT-kompetent ledning. 
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“[...]generellt så är de inte insatta, man har en ganska vag uppfattning. 

Man har en uppfattning att molntjänster är framtiden och att det är 

effektivt och att det är, kostnadseffektivt att använda molntjänster, och 

att det är ditåt man ska.”  

 

“[...]att de inte är förberedda och utvecklade IT-mässigt. Man har en 

uppfattning om att man vill använda molntjänster men de är inte redo 

för det.” 

 

“[...]även om man inte har någon egen IT så behöver man ju IT-kom-

petens i form av beställarkompetens. Man kommer ju behöva veta vad 

man vill göra, och att kunna utvärdera molntjänster och prata med le-

verantörer och förstå vad det är man är på väg att köpa.” 

 

“[...]man kan ha skaffat sig en molntjänst med väldigt mycket kapacitet 

som man inte kan nyttja för man har tänkt att den ska gå att nyttja på 

ett annat sätt än vad som är fallet[...]det är ju risken när man i företaget 

själv har för lite kompetens för att kunna avgöra om det är rätt moln-

tjänst eller om molntjänst överhuvudtaget är rätt.” 

 

Informanten uppger att han gärna ser en förbättring på det området. En risk med att inte ha 

tillräcklig beställarkompetens är att det är svårt att urskilja vilken molntjänst, om någon, som 

passar verksamhetens behov och kapacitet. Det är svårt att veta hur olika former av molntjänster 

kommer påverka verksamheten och vad detta kan resultera i. Som kund riskerar man att bli 

beroende av leverantören om man inte är tillräckligt insatt i molntjänster och dess risker och 

fördelar och lämnar över allt ansvar på leverantören. Trots brist på beställarkompetens kan em-

pirin tolkas som att detta inte nödvändigtvis är förknippat med misslyckad molntjänstanvänd-

ning. Informanten kan inte erinra sig att de, i egenskap av leverantör, misslyckats hittills. Detta 

strider till viss del mot teorier som framhåller IT-kompetens som viktig faktor i framgångsrik 

molntjänstanvändning. Vidare indikerar forskning att värdet av IT-kompetens kan vara relaterat 

till vilken tjänstemodell som används (Garrison, Kim & Wakefield, 2015). Enligt Garrison, 

Kim och Wakefield (2015) är kravet på IT-kompetens lägre i publika moln jämfört med privata. 

Men ett publikt moln kan även innebära att det är önskvärt med IT-kompetens för att förstå 

vissa risker. Informanten beskriver en situation där de i egenskap av leverantör använt ett 

publikt moln utan att göra en riskbedömning av en eventuell datainlåsning samtidigt som en 

avveckling av molntjänsten initierades: 

 

“Vi kan ta ett exempel, Google Docs, vissa delar utav den plattformen 

var ju på väg att stoppas i soptunnan[...]vi använder själva ett av verk-

tygen där som de sedan fimpade och så blev det någonting annat. Där 

hade man ju kunnat hamna i ett läge där man sitter med jättemycket 

data och nu ska leverantören lägga ner. Hur får vi ut vårt data? Hur 

kan vi använda den?” 

 

 Företagets tekniska kapacitet är viktig för en lyckad molntjänstanvändning. 

 

Litteraturen definierar den tekniska kapaciteten dels som fysiska tillgångar i form av datorer, 

nätverksutrustning och anslutningsteknik (Bharadwaj, 2000), men även som den samlade för-

mågan hos ett företag att utvecklas flexibelt och skalbart. I denna studie använder vi oss främst 

av definitionen av teknisk kapacitet som “möjlighet att leverera tekniska lösningar på ett snabbt 
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och effektivt sätt för att möjliggöra företagets integration av nya IT-lösningar i företagets be-

fintliga infrastruktur” (Garrison, Kim & Wakefield, 2015). Det vill säga den tekniska IT-kapa-

citet som ett företag har och som är grund för beslutsprocessen vid en eventuell molntjänstan-

vändning. 

 

Empirin visar även, rörande frågan om ett företags tekniska kapacitet, att det från leverantörs-

håll efterfrågas förbättringar rörande kunders IT-kapacitet. I likhet med ledningens IT-kompe-

tens skulle beställningsprocessen kunna förbättras om kundens tekniska kapacitet utvecklades. 

Vidare skulle den ökade kunskapen hos kunden leda till ett optimalt nyttjande av molntjänstle-

verantören och dennes kunskap i sin egen strategiska utveckling eftersom hög intern IT-kapa-

citet även bör innebära högre kunskap om möjligheter och risker med molntjänster.  

 

Ur empirin framgår att teknisk kapacitet hos kunder av molntjänster ofta blir ett problem rö-

rande kvaliteten och bandbredden på kundens internetanslutning. Detta tekniska problem leder 

åter till frågan om kundens IT-kompetens när det handlar om IT-kostnader, d.v.s. att många 

kunder inte är förberedda eller utvecklade varken IT-kompetensmässigt eller IT-resursmässigt 

för att implementera en molntjänst. Värdet av IT-kompetens beror enligt Garrison, Kim och 

Wakefield (2015) på valet av tjänstemodell (Garrison, Kim & Wakefield, 2015). Den åsikten 

delas av informanten som säger: 

 

“[...]jag tror att det optimala eller maximala med molntjänster är väl 

att hitta en hybridlösning mellan kundens lokala IT-miljö och moln-

tjänsterna.” 

 

“[...]för att molntjänsten ska bli riktigt bra och gå att nyttja maximalt 

och optimalt behöver den ha tillgång till den lokala IT-miljön, annars 

är det liksom silos av system som inte jobbar tillsammans.” 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar vi det som framkommit under analysen, kopplingar mellan empiri och 

teori samt egna uppfattningar rörande relationen mellan IT-kapacitet och framgångsrik moln-

tjänstanvändning. 

 
 

Resultatet från vår undersökning överensstämmer till viss del med de teorier vi utgått från och 

till viss del inte. Anledningen är att vår empiri är begränsad och därför är det svårt att applicera 

samtliga teorier rörande relationen mellan IT-kapacitet och framgångsrik  

molntjänstanvändning. Vår empiri kan vara att anse för begränsad, men eftersom detta arbete i 

huvudsak är en litteraturstudie syftar vår intervju till att komplettera litteraturen, inte att utgöra 

huvuddelen av vårt bidrag. Vi ämnar inte att generalisera vårt resultat, som vi tidigare nämnt, 

utan har som mål att bidra till diskursen rörande lyckad molntjänstanvändning med en fördju-

pad förståelse ur en leverantörs perspektiv. Observera att mycket av den empiri som finns i de 

teorier vi utgår från är resultatet av data insamlad från molntjänstanvändare, till skillnad från 

vår undersökning som består av empiri insamlad från en molntjänstleverantör. Detta innebär ett 

perspektivskifte.  

 

Eftersom molntjänstanvändning sannolikt består av olika upplevelser beroende på vem man 

frågar varierar troligen även perceptionen om vad som föranleder framgångsrik molntjänstan-

vändning. I teorin dras indikativa slutsatser snarare än definitiva sådana gällande den relationen, 

vilket innebär att man inte med säkerhet kan säga att hög IT-kapacitet leder till framgångsrik 

molntjänstanvändning. Snarare hävdas att en kombination mellan olika former av IT-kapacitet 

och tjänstemodeller kan vara mest effektiv. Hur kombinationen skulle se ut framkommer inte 

och varierar sannolikt från fall till fall. Alla verksamheter har olika förutsättningar för moln-

tjänstanvändning och olika nivåer av IT-kapacitet. För man in olika typer av leverantörer och 

kunder till ekvationen kan resultaten säkerligen variera mycket vilket gör det svårt att påstå 

huruvida det finns ett optimalt upplägg eller inte. Vår empiri ger intrycket av att det är ovanligt 

med kunder som erhållit en undermålig molntjänst och att IT-kapacitet inte är av samma vikt 

för framgångsrik molntjänstanvändning som teorierna kan ge sken av. Leverantören hävdar att 

de inte misslyckats med någon molntjänstimplementation hitintills. Det framgår inte huruvida 

molntjänsten har bidragit med mer än att endast uppfylla sitt syfte. Vi vet inte, och det framgår 

inte i teorierna heller, om det förekommer mätning före och efter en molntjänstimplementation. 

Utifrån informantens svar uppfattar vi att det inte förekommer någon mätning i deras kunders 

verksamhet före och efter molntjänstimplementation. Detta borde rimligen innebära att man 

inte kan veta exakt vad övergången till molnet inneburit, utöver att driftsättningen har fungerat 

och att molntjänsten uppfyller den roll som önskats.  

 

Vi påstår att IT-kapacitet rimligen är förknippad med framgångsrik molntjänstanvändning, men 

för att kunna dra slutsatser om detta bör prestationen hos en verksamhet mätas med rätt instru-

ment och med rätt parametrar. Utifrån vår empiri kan man dra slutsatsen att molntjänstanvänd-

ning fungerar trots bristande IT-kapacitet, men det är svårt att säga hur mycket bättre det skulle 

kunna fungera och hur mycket bättre verksamheten skulle prestera om kunden skulle ha hög 

IT-kapacitet, relationen mellan kund och leverantör är god, tilliten hög och verksamhetsbeho-

ven tydliga. Vi menar att det skulle bli lättare att identifiera starka och svaga relationer mellan 

IT-kapacitet och framgångsrik molntjänstanvändning om man kunde hämta in statistik och data 

från kunder som implementerat en molntjänst, sammanställa dessa och jämföra med verksam-

hetens prestation före och efter molntjänstimplementationen. Om leverantören får insyn i och 
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förståelse för kundens verksamhet och får ta del av representativ statistik och data från en över-

gång till moln skulle leverantören sannolikt kunna erbjuda en mer skräddarsydd molntjänst vil-

ket skulle kunna innebära ett steg närmre målet, d.v.s. en verksamhet som med hjälp av moln-

tjänster effektiviseras och uppnår ekonomiska samt organisatoriska vinster, eller med andra ord 

- framgångsrik molntjänstanvändning. 

 

Syftet med denna rapport var att svara på frågorna: 

 

 Hur upplever molntjänstleverantörer relationen mellan kunders IT-kapacitet och fram-

gångsrik molntjänstverksamhet? 

 Vilka faktorer upplever molntjänstleverantörer vara viktiga för framgångsrik moln-

tjänstverksamhet?   

 Vilka förutsättningar gällande kundens IT-kapacitet hävdar forskningen vara nödvän-

diga för framgångsrik molntjänstanvändning? 

 

 

I vår litteraturstudie fann vi att de flesta vetenskapliga publikationer hade en gemensam näm-

nare, d.v.s. att det finns en relation mellan IT-kapacitet och framgångsrik molntjänstanvänd-

ning. Vissa teorier betonade vikten av vissa former av IT-kapacitet medan andra framhöll al-

ternativa lösningar. Oavsett teori återkom författarna alltid till IT-kapacitet som nödvändig för 

framgångsrik molntjänstanvändning. Utifrån vår litteratursammanfattning utförde vi en semi-

strukturerad intervju med en molntjänstleverantör. I vår empiri fann vi att relationen mellan IT-

kapacitet och framgångsrik molntjänstanvändning utifrån en molntjänstleverantörs perspektiv 

inte nödvändigtvis är helt sann. Som blivande molntjänstanvändare måste man inte ha hög IT-

kapacitet för att nyttja en molntjänst på vad som godtyckligt kan anses vara ett framgångsrikt 

sätt eftersom molntjänstleverantören enligt egen utsago hitintills inte levererat en molntjänst 

som inte lyckats uppfylla sitt syfte hos en kund. Detta trots bristande IT-kapacitet från kundens 

sida. Huruvida molntjänsten är effektiv och ökar prestationen hos en kund eller bara uppfyller 

en funktion framgår inte i detta arbete, och vad som bör anses definiera framgångsrik moln-

tjänstanvändning lämnar vi till andra att diskutera om. 
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7. Slutsats 
 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser rörande relationen mellan IT-kapacitet och fram-

gångsrik molntjänstanvändning som vi kommit fram till under arbetet med denna rapport. 

 
 

Vår litteraturstudie vittnar om forskning som samstämmig rörande relationen mellan IT-kapa-

citet och framgångsrik molntjänstanvändning. När vi testade rådande teorier gällande denna 

relation fann vi att IT-kapacitet inte nödvändigtvis är ett krav, utan att man i egenskap av kund 

kan välja att använda sig av molntjänster, trots bristande IT-kapacitet, men ändå uppleva fram-

gångsrik molntjänstanvändning. Vi har med den här litteraturstudien sammanfattat tidigare 

forskning för att tydliggöra den teoretiska ståndpunkten rörande relationen mellan IT-kapacitet 

och framgångsrik molntjänstanvändning. Vi har vidare på en liten skala testat tidigare forsk-

nings teorier mot en molntjänstleverantörs upplevelse av relationen mellan IT-kapacitet och 

framgångsrik molntjänstanvändning. Med hjälp av vår teorisammanfattning och vår insamlade 

empiri har vi påvisat ett kunskapsgap rörande den teoretiska nödvändigheten av IT-kapacitet i 

relation till framgångsrik molntjänstanvändning. 
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8. Förslag på fortsatt arbete och forskning 
 

I detta kapitel diskuterar vi åt vilket håll vi anser vidare forskning bör rikta sig och vi motiverar 

även vad vi anser denna litteraturstudie bidra med. 

 
 

Under forskningen som vi genomfört har vi förstått att kunder upplever det som ett problem när 

det gäller inlåsning av deras data i olika molntjänstleverantörers system, specifikt när det gäller 

import och export av filtyper vid migration mellan olika system och olika plattformar. Det är 

för komplicerat, om ens ibland möjligt, för en kund att flytta data från en molntjänstleverantör 

till en annan på grund av leverantörernas egenutvecklade filsystem som saknar standardisering. 

Fortsatt forskning inom detta ämne menar vi är att undersöka problemet med inlåsning av data 

för att finna en lösning som standardiserar och möjliggör enklare flytt och inhämtning av data. 

En standardisering skulle bland annat innebära en högre dataintegritet eftersom enkel flytt mel-

lan leverantörer och plattformar reducerar risken för dataförlust vid plötslig avveckling av en 

molntjänst. Som vår empiri visar uppstod t.o.m. en liknande situation för leverantören själv.   

 

Vi skulle vilja se ytterligare undersökningar med fokus på leverantörsperspektiv för att kom-

plettera tidigare forskning som för tillfället kan anses ensidig. Vi skulle även vilja att det ut-

vecklas instrument och parametrar för att mäta molntjänsters effekt på verksamheters ekonomi, 

effektivitet och konkurrenskraft före kontra efter implementation utifrån de förutsättningar som 

verksamheten har. Detta för att kunna kasta ytterligare ljus på relationen mellan IT-kapacitet 

och framgångsrik molntjänstanvändning och vad som egentligen bör krävas för att kunna kalla 

en molntjänst framgångsrik. Vidare ser vi gärna att det utvecklas en definition på vad som 

egentligen är framgångsrik molntjänstanvändning. Detta skulle innebära att det finns en stan-

dard för leverantörer och kunder att utgå från. Således skulle det bli tydligare för intressenter 

huruvida en molntjänstanvändning faktiskt är framgångsrik och effektiviserar en verksamhet, 

eller om den bara uppfyller en funktion. 
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Bilaga 1 
 

INTERVJUFRÅGOR TILL MOLNTJÄNSTLEVERANTÖR 
 

1. I vår uppsats utgår vi ifrån en teori som säger att en viss nivå av kapacitet krävs hos de 

kunder som nyttjar molntjänster för att dessa skall kunna nyttjas maximalt. Med kapa-

citet menas IT-kompetens hos ledning och personal samt tekniska resurser (som hård- 

och mjukvara).  

 

2. Hur skulle du med egna ord beskriva en molntjänst som nyttjas maximalt? 

 

3. Hur skulle du med egna ord beskriva när en molntjänst nyttjas minimalt? 

 

4. Vad upplever du som normalt nyttjande av molntjänst hos era kunder? 

 

5. Hur skulle du beskriva ert kundklientel, sett till bransch, förkunskaper inom IT o.s.v.? 

(Är det olika sorters kunder? Varför tror du att det är så?) 

 

6. Är de insatta i hur molntjänster fungerar och vad dessa kan erbjuda dem? 

 

7. Upplever ni att kunder är förberedda och utvecklade it-mässigt för användande av moln-

tjänster och i vilken utsträckning upplever ni att kunderna besitter kompetens och resur-

ser? 

 

8. Vilken/vilka molntjänster erbjuder ni? Skiljer ni er från andra leverantörer på något vis, 

om ja, hur då? 

 

9. Är kunder oroliga för något, i sådana fall vad?  

 

10. Enkätundersökningar har länge visat att många är oroliga för säkerheten i molnet. Upp-

lever ni detta som någonting som uttrycks av kunder som en anledning till att inte nyttja 

molntjänster? 

 

11. Om ja, tycker ni att oron är befogad? (om ja/nej hurdå?) 

 

12. I teorin vi utgår ifrån tas tillit upp som en viktig komponent i relationen mellan kund 

och leverantör och definieras bl.a. som att leverantören av molntjänsten är väl insatt i 

kundens behov och förväntningar. Hur upplever ni förekomsten av tillit i relationen 

mellan kund och leverantör? 

 

13. Hur upplever ni kommunikationen med kunder? (öppen, osäker, ärlig, obefintlig, åter-

kopplar och uppdaterar ni varandra?) 

 

14. Vad tycker ni är den viktigaste egenskapen hos kunden för en lyckad molntjänstanvänd-

ning, varför? 

 

15. Vad tycker ni är den viktigaste egenskapen hos en molntjänstleverantör för en lyckad 

molntjänstleverans, varför? 

 



 

 

16. Misslyckas ni någon gång med att implementera molntjänster hos kunder? Vad beror 

dessa misslyckanden (eller avsaknaden av misslyckanden!) på? 

 

17. Anser du att det krävs en viss nivå av kapacitet (d.v.s. IT-kunskap hos personal och 

ledning samt tekniska resurser inom organisationen) hos kunden för att kunna nyttja 

molntjänster maximalt? 

 


