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Sammanfattning 

Molntjänster är något som på senare år blivit allt mer populärt. Det finns många fördelar 

med användandet av molntjänster, så som flexibelt arbete och rörliga kostnader. Vilka 

risker finns det då när en kund går från en molntjänstleverantör till en annan? I denna 

studie identifieras och analyseras olika risker vid byte av molntjänstleverantör. Studien 

undersöker även vilka åtgärder som kan utföras för att minimera dessa risker. Under 

studien utförs tre olika intervjuer med respondenter som har olika roller inom olika 

organisationer. Resultatet från intervjuerna analyseras därefter mot tidigare forskning. I 

studien identifieras och fastställs många risker som kan uppstå vid byte av 

molntjänstleverantör, bland annat leverantörsinlåsningar. I studien konstateras det att 

det är möjligt att minska många av riskerna genom universella standarder för 

molntjänster samt tydliga avtal mellan kund och leverantör. 

 

Nyckelord: moln, molntjänst, risk, leverantör, migrering.  



Abstract 

In recent years cloud services have become increasingly popular. There are many 

advantages to using cloud services, such as flexible work and variable costs. But what 

risks are there when a customer switches from one cloud service provider to another? In 

this study, different risks regarding the exchange of one cloud service provider for 

another are identified and analyzed. The study also examines what measures there are 

to minimize these risks. During the study, three different interviews are conducted with 

respondents who all have different roles within different organizations. The result of the 

interviews is then analyzed in relation to existing research. During the study multiple 

risks that may arise when switching cloud service providers are identified and defined, 

such as vendor lock-in. The study found that many of the risks can be reduced through 

universal cloud service standards as well as well-defined agreements between customer 

and supplier.  
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Ordlista 

API - Application Programming Interface, metoder för mjukvarukomponenter att 

kommunicera med varandra  

Backup - Säkerhetskopia 

Datamigrering - Överföring/flytt av data från en plats till en annan 

GDPR - General Data Protection Regulation. Ny dataskyddsreform som implementeras 

maj 2018 

IaaS - Infrastructure as a Service 

In-house lösning - Intern lösning inom organisationen 

Inlåsningseffekt - En situation där en kund är inlåst av en molntjänstleverantör, vilket 

gör det svårt för kunden att flytta data till en annan leverantör 

Inoperabilitet – Att inte kunna samarbeta med ett annat system 

Interoperabilitet - Ett systems förmåga att, utan restriktioner, samarbeta och 

implementeras med andra system och produkter 

Legacysystem - Ett äldre, utdaterat system eller tjänst 

Molnet - Då molntjänster används för lagring av data sägs det att data lagras i "molnet" 

Molntjänst - En tjänst som tillhandahålls över internet. Detta gäller främst tjänster som 

ursprungligen sköts på egna datorer och servrar, men genom molntjänster sköts av 

någon annan 

Molntjänstleverantör - Företag eller person som tillhandahåller molntjänster  

Multi-tennant lösning - Kod och data skiljs ej åt 

On-premise lösning - Se In-house lösning 

On-site lösning - Se In-house lösning 

PaaS - Platform as a Service 

Portabilitet - Vilken flyttbarhet systemet har 



Proprietära format - Format som ägs av leverantören 

Respondent – Person som intervjuades under studien 

SaaS - Software as a Service 

Script - Teststräng som innehåller instruktioner eller kommandon till dataprogram 

XML - Estensible Markup Language 
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1 Inledning 

Detta kapitel kommer redogöra för bakgrund och problembeskrivning vid byte av 

molntjänstleverantör. Vidare presenteras syfte, avgränsningar och forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

Molntjänster är något som blivit mer och mer populärt med åren (Nilsson, 2016). I 

dagens samhälle förväntar sig användare kunna arbeta från diverse enheter, så som 

dator eller surfplatta, utan att vara beroende av tid och plats. Detta är något som är 

genomförbart med hjälp av molntjänster. Men vad är egentligen molntjänster? En 

molntjänst innebär en tjänst som tillhandahålls över internet. Detta gäller främst 

tjänster som ursprungligen sköts på egna datorer och servrar, men genom molntjänster 

sköts av någon annan (Johansson, 2010). Molntjänster hänvisar inte bara till 

applikationer som levereras som tjänster över internet, utan även hårdvaran och 

systemens mjukvara hos de datacenter som tillhandahåller dessa tjänster (Armborst, 

2009). 

Det finns många fördelar med molntjänster och applikationer. Några fördelar är bland 

annat: 

 Användaren av en molntjänst behöver inte teknisk kunskap om infrastrukturen. 

 Kostnaderna blir rörliga, vilket innebär att resurser kan sparas. 

 Det är en säker lagring av data, då data finns kvar även om till exempel den egna 

enheten går sönder. 

 Arbetet blir flexibelt, då man kommer åt data från olika enheter så länge det finns 

uppkoppling mot internet (Hedman, 2016). 

1.2 Problembeskrivning 

Trots de många fördelarna med molnapplikationer så finns det även vissa problem som 

kan uppstå då man ska byta molntjänstleverantör. Ett sådant problem är 

inlåsningseffekter, vilket innebär att data blir inlåst hos leverantören (Opara-Martins, 

Sahandi, & Tian, 2016). Blir data inlåst kan detta få konsekvenser. Detta kan leda till att 

tid och resurser måste läggas på att få ut data igen. I vissa fall kan det leda till förlust av 

data.  
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Om ett företag väljer en ”felaktig” leverantör utan till exempel garantier på bland annat 

upptider, säker lagring och drifttider kan även det skapa problem. I april 2011 

kraschade delar av Amazon EC2, en molntjänst som förses av leverantören Amazon. 

Efter flera dagars driftstopp lyckades Amazon återställa största delen data, men vissa 

kunder utsattes för förlust av data (Kalyvas, Overly & Karlyn, 2013). 

Ett exempel från Sverige är det som inträffade på Tieto 2011. På grund av ett 

hårdvarufel inträffade den 25 november 2011 en drifstörning i ett av Tietos svenska 

datacenter. Följden av detta blev ett driftstopp i totalt 1800 servrar där 46 av Tietos 

kunder utsattes för driftstörningar (Tieto, 2012). 

Marknaden för molntjänster har växt snabbt inom alla områden, och mycket tyder på att 

den tillväxten kommer fortsätta (Nilsson, 2016). Då det är en så pass stor marknad som 

är på väg att bli ännu större, känns det relevant att forska inom ämnet.  

”The question is no longer whether a business will move to the cloud, but 

when it does will it have the processes in place to effectively balance the risks 

and rewards of cloud computing.”’ 

– Kalyvas, Overly & Karlyn, 2013 

1.3 Syfte & frågeställning 

I denna rapport kommer riskerna som finns vid byte av molntjänstleverantör 

analyseras. Analysen kommer ske i form av en fallstudie. Syftet är att ta reda på vilka 

risker som finns, ur ett kundperspektiv, samt hur man minimerar dessa. De 

forskningsfrågor som studien ska besvara är därför följande: 

 Vilka risker finns det vid byte av molntjänstleverantör? 

 

 Hur minimerar man dessa risker? 

 

1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer avgränsas till byte från en molnleverantör till en annan. Risker vid val 

av leverantör kommer därför inte beröras. Riskerna avgränsas även till risker ur ett 

kundperspektiv, inte leverantörsperspektiv.  
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2 Teori 

Detta kapitel kommer att redogöra för den litteratur och teori som ligger bakom studien. 

2.1 Molntjänster 

En molntjänst, eller molnapplikation, är en applikation eller tjänst som tillhandahålls 

över internet, samt hård- och mjukvaran hos de datacenter som erbjuder tjänsterna. Då 

molntjänster används för att lagra data sägs det att data lagras ”i molnet”. Genom att 

använda molntjänster överlämnas tjänster som till en början administrerats på egna 

datorer och servrar till leverantören av molntjänsten. Det innebär att leverantören är 

ansvarig för installation av mjukvara, uppdatering samt underhåll av tjänsten. För 

användare av molntjänster finns det diverse fördelar (Armburst, 2009). Följande är 

exempel på sådana fördelar:  

 Det är enkelt och smidigt att dela data. 

 Data lagras säkert i infrastrukturen och är ej bunden till en specifik enhet. 

 Användare kan komma åt tjänsten när och var de vill, så länge det finns en 

internetuppkoppling (Armburst, 2009). 

 

Figur 1 – Illustration av molntjänstanvändarens koppling till molnet.   

Figur 1 illustrerar kopplingen mellan molnet och molntjänstanvändare. 

Företagsapplikationer har i regel krav på sig att uppfylla diverse funktioner, så som 

exempelvis beräkningskapacitet och skalbarhet. Molntjänster har på senare tid genom 

diverse tjänster, så som Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) 

och Platform as a Service (PaaS), tagit itu med dessa krav. Dessa tjänster erbjuder även 
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användaren möjligheten att betala endast för de tjänster och funktioner som används, 

samt att de är lättillgängliga (Gholami, Daneshgar, Low, & Beydoun, 2016).  

På grund av de fördelar som finns med molntjänster, så är det många IT-företag och 

organisationer som är intresserade av att flytta sina legacysystem till molnmiljöer. Ett 

legacysystem är ett äldre, utdaterat system eller tjänst. Men att migrera data till 

molnmiljöer kan innebära risker gällande säkerhet, inlåsning av data samt att systemen 

ej är kompatibla med varandra (Gholami, Daneshgar, Low, & Beydoun, 2016). Ett företag 

eller en person som tillhandahåller molntjänster kommer vidare i rapporten benämnas 

som molntjänstleverantör eller molnleverantör. 

2.2 Datamigrering 

Datamigrering är en process där data flyttas från en plats till en annan. Det vanligaste är 

att man migrerar data från ett så kallat legacysystem till ett nyare system. Dessa system 

kan skilja sig i hur data är strukturerad. I takt med att gamla system byts ut mot nya är 

datamigrering en växande marknad (Thalheim & Wang, 2013). 

Men trots att företag investerar flera miljarder dollar om året på datamigrering, så var 

det endast 16% av datamigreringsprojekten under 2007 som hölls inom budgeten och 

levererades enligt tidsplanen. Så mycket som 64% av datamigreringsprojekten var 

försenade och 37% av dem överskred budgeten. Eftersom datamigrering är en komplex 

uppgift, var avsaknad av en väldefinierad metodik den huvudsakliga anledningen till att 

så många projekt misslyckades (Thalheim & Wang, 2013). 

“Like any software development project, migration projects require careful 

planning and good methodology to ensure successful execution.“ 

    – Laszewski & Nauduri, 2011 

Vid systemutveckling kan metodik definieras som ett sätt att organisera en process. 

Metodiken säger vad som ska göras, hur det ska göras och när (Gholami, Daneshgar, 

Low, & Beydoun, 2016). 

Enligt Matthes, Shulz och Haller kan man dela in riskerna med datamigrering i tre 

nivåer: Affärsnivå, IT-hanteringsnivå och datamigrationsnivå (Matthes, Schulz & Haller, 

2011).  
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2.2.1 Affärsnivån 

Affärsnivån innehåller affärsriskerna. Denna nivå berör bland annat risker för 

kostnader. Vid datamigrering finns det både direkta kostnader och indirekta kostnader. 

Direkta kostnader hänvisar till kostnaderna för själva migreringsprojektet, medan 

indirekta kostnader syftar på kostnader som uppstår på grund av felaktig migrering. Ett 

exempel på dolda kostnader som resultat av en felaktig datamigrering är en cykelfabrik 

som har en beställning på 300 gröna cyklar och 7000 svarta cyklar. Blir det ett fel vid 

datamigreringen som resulterar i att beställningarna blir förväxlade och säger att det 

ska tillverkas 7000 gröna cyklar och 300 svarta cyklar kommer fabriken tillverka 

tusentals felaktiga cyklar (Matthes, Schulz, & Haller, 2011). 

En annan risk som kategoriseras i affärsnivån är rykte. Om ett migreringsprojekt missar 

att migrera viss data kan man som företag få missnöjda kunder. Även om problemet är 

enkelt och billigt att åtgärda kan det leda till att företaget får dåligt rykte (Matthes, 

Schulz, & Haller, 2011). 

2.2.2 IT-hanteringsnivån 

Denna nivå berör bland annat förlust av data och information. Då data migreras från en 

leverantör till en annan är det viktigt att all relevant data från den ursprungliga 

leverantören följer med, utan att ändras eller försvinna på vägen. Denna risk kan 

minimeras genom att först besluta vilken data som ska migreras och därefter använda 

sig av en ”source-push” och ”target-pull” metod. Detta innebär att det gamla systemet 

”knuffar” data som ska skickas över och det nya systemet ”drar”, det vill säga att det 

talar om för det gamla systemet vilken information det vill ha (Matthes, Schulz, & Haller, 

2011). 

Denna nivå berör även risken för att tids- och kostnadsbudgeten för migreringsprojektet 

överskrids. Att projektet tar längre tid än väntat kan i sin tur resultera i att system och 

data är otillgängliga längre än företaget räknat med, vilket leder till att företaget hindras 

från att bedriva sin verksamhet (Matthes, Schulz, & Haller, 2011). 

2.2.3 Datamigreringsnivån 

I den sista nivån, datamigreringsnivån, finns risker som bland annat 

datamigreringsprogrammen, risker vid utförandet av migreringen samt risker gällande 

infrastrukturen. Det kan vara allt från semantik och datakorruption, till problem med 

dimensioner och infrastruktur (Matthes, Schulz, & Haller, 2011). 
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2.3 Inoperabilitet i molnet 

I takt med att molntjänster blir allt mer populärt är det allt fler leverantörer inom IT 

som rör sig mot molnbaserade lösningar. I de tjänster som tillhandahålls inom molnet 

finns det dock isolerande faktorer på grund av brist på interoperabilitet. 

Interoperabilitet innebär ett systems förmåga att, utan restriktioner, samarbeta och 

implementeras med andra system och produkter. Brist på interoperabilitet kan leda till 

att användare av molntjänster binder upp sig till en specifik leverantör. Kan ett system 

inte samarbeta med andra system kallas det inoperabilitet. Detta kan bli problematiskt 

om det uppstår en situation där data eller en applikation måste migreras från en 

molntjänstleverantör till en annan. Att utföra dessa migreringar kan medföra stora 

åtgärder, i vissa fall total rekonstruktion, för att lämpa sig till den nya leverantörens 

standarder (Ali, Moawad, & Hosni, 2017). 

2.4 Inlåsningseffekter i molnet 

Inlåsningseffekter hänvisar till hur svårt det är att migrera data eller applikationer 

(Velte, Velte, & Elsenpeter, 2010). Inom molntjänster refererar inlåsningseffekter till en 

situation där en kund är inlåst av en molntjänstleverantör och dess teknik, vilket gör det 

svårt för kunden att flytta data till en annan leverantör utan stora kostnader, juridiska 

skrivelser eller inkompabilitet. Inlåsningseffekten blir märkbar då det uppstår 

komplikationer när program som utvecklats för specifika plattformar ska flyttas till en 

annan plattform. Avsaknad av standarder är en av anledningarna till att 

leverantörsinlåsningar uppstår (Opara-Martins, Sahandi, & Tian, 2016). 

Leverantörsinlåsningar inom molntjänster kännetecknas av migrering av data och 

applikationer till en annan leverantör som är både kostsam och tidskrävande. Det finns 

olika sätt en molntjänstleverantör kan utsätta sina kunder för inlåsningseffekter, bland 

annat genom: 

 Utveckling av system som är inkompatibla med programvara som utvecklats av 

andra leverantörer. 

 Licensiering av sin programvara under särskilda förhållanden. 

 Användning av sluten arkitektur och standarder som är inkompatibla med andra 

applikationer (Opara-Martins, Sahandi, & Tian, 2014). 
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Inlåsningseffekter visar sig i regel inte förrän en molntjänstanvändare beslutat sig för att 

integrera tjänster mellan olika leverantörer, migrera data eller byta 

molntjänstleverantör. Leverantörsinlåsningar är en komplex fråga som kan utgöra 

hinder för många organisationer och är därmed något som kan avskräcka organisationer 

från att övergå till molntjänster. En del företag väljer, av säkerhetsskäl, att lagra sin mest 

kritiska information inom företaget (Opara-Martins, Sahandi, & Tian, 2016). 

Ett sätt att undvika leverantörsinlåsningar inom molnet är att ha interoperabilitet och 

portabilitet mellan leverantörerna. Interoperabilitet är ett systems förmåga att 

kommunicera med andra system och portabilitet innebär vilken flyttbarhet systemet 

har. Studier och befintliga lösningarna till problemet har till största del varit tekniskt 

inriktade, vilket kan innebära en risk då organisationers medvetenhet och uppfattning 

av problemet ignoreras. Att det finns ett växande intresse för att migrera till molnet har 

påvisats genom studier de senaste åren. På grund av riskerna som finns för 

leverantörsinlåsningar så är företag och organisationer mer positiva till standarder som 

hanterar migrering av data och applikationer, då dessa minskar riskerna för 

leverantörsinlåsningar (Opara-Martins, Sahandi, & Tian, 2016). 

Risken för inlåsningseffekter kan även påverkas av vilken typ av molntjänst det rör sig 

om eller vilka format som används. Även om kunden får ut data vid leverantörsbyte kan 

informationen vara inlåst om leverantören lagrat kundens data i proprietära format. Det 

vill säga format som ägs av leverantören. Detta innebär att utöver tillgång till data är det 

även viktigt att kunden får data i ett offentligt format. Många leverantörer utvecklar sina 

egna unika tekniska lösningar, API:er och i vissa fall även programmeringsspråk. API 

står för application programming interface och är metoder för mjukvarukomponenter 

att kommunicera med varandra. Då molnleverantörer använder sig av dessa unika 

lösningar kan kunden, på grund av inkompabilitet med andra lösningar, bli låst till en 

specifik leverantör (Opara-Martins, Sahandi, & Tian, 2014). 
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Eftersom det inte finns någon universell standard för API:er kan det uppstå problem då 

data ska transporteras mellan de olika lagren av molntjänster (SaaS, IaaS och PaaS). Vill 

kunden till exempel byta från PaaS (Platform as a Service) till SaaS (Software as a 

service) eller en in-house lösning kan denne, på grund av bristen på standarder, stöta på 

inoperabilitetsproblem. En in-house lösning är en intern lösning inom organisationen. 

Portabiliteten för en molntjänst beror även på vilken typ av tjänst det är. Portabilitet 

inom SaaS handlar om migration av data och innehåll, medan till exempel portabilitet för 

IaaS handlar om migrering av virtuella maskiner (Opara-Martins, Sahandi, & Tian, 

2014). För att garantera portabilitet för molntjänster är första steget standardisering av 

de format som molntjänstleverantörerna använder (Cloud Security Alliance, 2011).  
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2.5 Teoretisk sammanställning 

Denna del redogör för en sammanställning av teorin i detta kapitel. Här sammanställs 

risker vid byte av molntjänstleverantör, orsaker till riskerna samt konsekvenserna det 

kan få. Riskerna har här delats in i två olika kategorier: Teknik samt avtal, där teknik 

berör de mer tekniska delarna av leverantörsbytet och avtal hänvisar till risker som är 

avtalsrelaterade (se Tabell 1 och Tabell 2). Vilka risker som finns vid byte av 

molntjänstleverantör kan variera beroende på vilken typ av tjänst eller format det rör 

sig om. 

Teknik   

Risk Orsak Konsekvens 

Direkta kostnader - 
Budgeten överskrids 

Avsaknad av väldefinierad 
metodik 

Det krävs mer resurser än 
beräknat 

Tidsplanen håller inte Avsaknad av väldefinierad 
metodik 

Det krävs mer resurser än 
beräknat 

Indirekta kostnader Felaktig migrering Det kostar kunden pengar 

Förlust av data och 
information 

Fel vid migrering Beroende på vilken data 
som förloras kan det vara 
mer eller mindre allvarligt 

Inoperabilitet Nuvarande tjänst/system kan 
inte samarbeta/implementeras 
med det nya systemet 

Kan leda till 
leverantörsinlåsningar och 
högre kostnader för kunden 

Leverantörsinlåsningar - Avsaknad av standarder 
- Leverantörens system är 

inkompatibelt med andra 
system 

- Programvaran är 
licensierad under 
speciella förhållanden 

- Leverantören använder 
sluten arkitektur och 
standarder som är 
inkompatibla med andra 
applikationer 

Svårt för kunden att få över 
sin data till den nya 
leverantören utan stora 
kostnader, inkompabilitet 
och juridiska skrivelser 

Tabell 1 – Risker som finns i samband med den tekniska delen, samt orsaken till dessa.  

Avtal   

Risk Orsak Konsekvens 

Oklarhet gällande äganderätt 
till data - Vem äger 
informationen? 

Dåligt definierade avtal Kunden har ej 
äganderätt till sin data 
och kan få problem vid 
byte av leverantör 

Tabell 2 – Risker som finns i samband med avtal, samt orsaken till dessa.  
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3 Metod 

Detta kapitel redogör för val av metod samt genomförandet av studien.  

3.1 Forskningsansats 

Inom forskning finns det både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. 

Kvantitativa metoder används i regel för att mäta något och besvara frågor så som ”hur 

mycket” eller ”hur många”. Kvalitativa forskningsmetoder syftar mer till att förstå vissa 

aspekter av något och kan besvara frågor så som ”varför”, ”vad” eller ”hur” (McCusker & 

Gunaydin, 2015).  

Baserat på detta valdes en kvalitativ metod för denna studie, i form av en fallstudie. 

Vetenskapliga artiklar och publikationer som ansetts relevanta för forskningsområdet, 

samt frågeställningen, har valts ut och sammanställts för att få en tydlig bild och översikt 

för problemet. Under studien utfördes även ett antal intervjuer av personer med 

kunskap inom området, som därefter sammanställts och analyserats för att ytterligare 

kunna besvara frågeställningen.  

3.2 Litteratur 

Den litteratur som använts till denna undersökning är hämtad från böcker samt diverse 

vetenskapliga artiklar och publikationer. Artiklarna och publikationerna som använts är 

funna genom sökningar med utvalda sökord i Luleå Tekniska Universitets 

biblioteksverktyg Primo, samt även Google Scholar. För att säkerställa källornas 

pålitlighet har begränsades sökningarna till endast publikationer som är ”Peer-

reviewed”, det vill säga vetenskapligt publicerade. Ytterligare litteratur som använts är 

hämtad från referenslistor i de utvalda artiklarna.  
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Nedan är en tabell som beskriver vilka sökord som använts samt i vilket syfte (se Tabell 

3). 

Sökord Syfte 

Data migration Att få en förståelse för vad datamigrering innebär samt vilka 

risker som finns med datamigrering i allmänhet 

Cloud computing Förstå mer om vad molntjänster innebär 

Cloud migration Hitta fakta angående migrering av data till och mellan 

molntjänster 

Vendor lock in Djupare förståelse för vad leverantörsinlåsningar innebär 

Lock-in effect cloud Hitta information om inlåsningseffekter inom molnet 

NIST changing cloud 

provider 

Hitta teori om byte av molnleverantör och vilka eventuella risker 

det kan medföra 

Inoperability cloud 

computing 

Att hitta information om inoperabilitet inom molntjänster och 

vad det innebär 

Risks ”data 

migration” 

Hitta vilka risker det finns med datamigrering 

Tabell 3 – Tabell som beskriver vilka sökord som använts samt i vilket syfte.  

3.3 Urval intervjuobjekt 

Urval av intervjuobjekt gjordes utifrån kriterier som skulle uppfyllas. De kriterier som 

fanns på intervjuobjekten var följande: 

 Personen har erfarenhet av molntjänster. 

 Personen har erfarenhet av applikations- och/eller datamigrering inom och 

utanför molnet. 

Att intervjuobjekten har erfarenhet inom dessa ämnen ansågs vara av stor vikt, för att få 

ut information som är väsentlig för studien. För att få en bredare översikt inom ämnet 

valdes intervjuobjekten ut från olika företag. De intervjuade hade alla olika roller inom 

sitt företag.  
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3.4 Intervjuunderlag 

Intervjuerna förbereddes genom att skapa en intervjumall. Vid utförande av intervjuer 

kan man använda sig av öppna eller stängda frågor. Stängda frågor har i regel 

begränsade svar, så som ja eller nej, medan öppna frågor ger intervjuobjektet 

möjligheten att ge ett djupare och mer utvecklat svar på intervjufrågorna. Öppna frågor 

bidrar även till att intervjun känns mer avslappnad, då stängda frågor kan få det att 

kännas mer som ett förhör (Goodwin, 2009). På grund av detta bestod intervjumallen till 

största del av öppna frågor. Frågorna som valdes ut baserades på teorin i studien. För att 

få mer utförliga och detaljrika svar beslutades det att intervjuerna som utfördes skulle 

vara semistrukturerade intervjuer. Detta betyder att intervjuerna bygger på öppna 

frågor, där intervjuaren har möjlighet att avvika från guiden för att ställa följdfrågor 

(Bryman & Bell, 2013). För att ge intervjuaren möjlighet att fokusera på intervjuerna 

istället för att anteckna spelades samtliga intervjuer in och transkriberades kort därefter 

(Goodwin, 2009).  

3.5 Genomförande av intervjuer 

 Totalt utfördes tre stycken intervjuer. Den första personen som intervjuades är en 

affärsutvecklare av molntjänster på ett konsultföretag. Intervjun utfördes av två 

personer som forskade inom närliggande ämnen och därmed båda kunde dra nytta av 

resultatet av intervjun. Intervjun genomfördes 27 april 2017 i ett avskilt rum i företagets 

egna lokaler.  

Intervjuobjekt nummer två var en tjänsteman från IT-avdelningen på en statlig 

myndighet, med stor erfarenhet inom ämnet molntjänster och datamigrering. Intervjun 

utfördes 28 april 2017 i myndighetens lokaler. Intervjun skedde i ett avskilt rum utan 

yttre störningsmoment. Vid intervjutillfället närvarade endast författaren samt 

respondenten.  

Den tredje intervjun hölls 2 maj 2017. Personen som intervjuades är VD hos en 

molntjänstleverantör. Även vid detta tillfälle skedde intervjun i företagets egna lokaler, 

utan yttre störningsmoment. Ingen förutom författare samt intervjuobjekt närvarade vid 

intervjun. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades inom några dagar efter 

intervjutillfällena.  
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3.6 Dataanalys 

Kvalitativ analys är viktig, då det hjälper till att besvara frågor som ”hur” och ”vad”. För 

att få en djupare förståelse är det bra att analysera data på olika detaljnivåer. Ett sätt att 

göra detta är att börja med en ”single-case analysis”, där man tittar på och analyserar en 

del i taget för att förstå vad som lästs eller hörts. Nästa steg är att göra en så kallad 

”cross-case analysis”, där olika fall och data grupperas, analyseras och jämförs mot 

varandra (Goodwin, 2009).  

Analysen i denna studie utfördes därför genom i första hand att sammanfatta och 

analysera de intervjuer som genomförts, samt jämföra dessa mot teorin i en single-case 

analysis. Därefter analyseras data i en cross-case analysis för att hitta trender, teman och 

strukturer som eventuellt kan besvara frågeställningen. 

3.7 Reliabilitet & Validitet 

Inom forskningen syftar reliabilitet till vilken utsträckning en studie kan återskapas. God 

reliabilitet innebär därför att en studie som genomförs på nytt, med samma 

tillvägagångssätt, kommer generera samma resultat som föregående studie (LeCompte, 

& Goetz, 1982). Reliabilitet associeras ofta med kvantitativ forskning, då det är därifrån 

det härstammar. Inom kvantitativ forskning handlar reliabilitet om mätbarhet och vilka 

mätinstrument som används. Som ett resultat av detta är reliabilitet viktigare inom 

kvantitativ forskning, än vad det är inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2014).  

Det finns två olika kategorier för reliabilitet: Intern reliabilitet samt extern reliabilitet. 

Intern reliabilitet innebär att forskarna i en studie är eniga om hur insamlat underlag 

ska tolkas (Bryman & Bell, 2014). Då denna studie är utförd av endast en forskare har 

den interna reliabiliteten istället stärkts genom att utförligt läsa på om teorin inom 

ämnet för att se till att information tolkas på ett så korrekt sätt som möjligt, då det är 

teorin som legat till grund för intervjumallen. För att undvika ledande frågor är 

intervjumallen således baserad på öppna frågor där intervjuaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor. Fokus har även lagts på extern reliabilitet. Med extern reliabilitet menas att 

det finns möjlighet för framtida forskare att återskapa studien med liknande resultat 

(Bryman & Bell, 2014). Utan en tydlig beskrivning av utförandet och metod för 

datainsamling är det omöjligt att återskapa en studie (LeCompte, & Goetz, 1982). För att 

styrka reliabiliteten för denna studie presenteras därför tillvägagångssätt och metod 
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utförligt i metodkapitlet av denna rapport. Samtliga litterära källor som använts och hur 

de funnits är även beskrivet.  

Med validitet innebär att de mätningar som utförs är väsentliga för det som ska 

undersökas. Med detta menas att man, inom till exempel kvalitativ forskning, 

säkerställer att man gör mätningarna inom det relevanta området för att kunna besvara 

frågorna forskningen strävar efter att besvara (Bryman & Bell, 2014).  

För att stärka validiteten i denna studie framställdes en intervjumall innan 

genomförandet av intervjuerna, där intervjufrågorna baserades på den teori som ligger 

till grund för studien. För att minska risken att förlora information spelades samtliga 

intervjuer in och transkriberades kort därefter. Detta möjliggjorde även för granskning 

av intervjumaterialet i efterhand. De transkriberade intervjuerna har gjorts tillgängliga 

för respondenterna, som då fått möjlighet att granska innehållet och göra eventuella 

ändringar.  

3.8 Metoddiskussion 

Eftersom att studien strävade efter att besvara frågor som ”vilka” och ”vad”, inte ”hur 

mycket” eller ”hur många” så tror jag att en kvalitativ metod var ett bra val för denna 

studie.  

Då jag ville undvika att begränsa respondenternas svar och även ha möjligheten att 

ställa följdfrågor så var semistrukturerade intervjuer med öppna frågor det självklara 

valet. I efterhand så känner jag att det var ett väldigt bra val då jag upplevde att jag fick 

djupare och mer utvecklade svar genom följdfrågorna.  

Jag tror även att fler intervjuer hade kunnat bidra till ett mer övergripande resultat.  
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av de intervjuer som utfördes under studiens gång. 

4.1 Intervju 1 

Här redogörs för den första intervjun i denna studie. Intervjun genomfördes 27 april 

2017. Respondenten i denna intervju var en affärsutvecklare av molntjänster på ett 

konsultföretag. Intervjun hölls i företagets egna lokaler. Vid intervjun närvarade 

respondenten samt två intervjuare. Intervjun spelades in med en ljudupptagare och 

transkriberades under de efterföljande dagarna.  

Då respondenten fick frågan ”Hur skulle du definiera molnet?” svarade denne att molnet, 

i sitt eget fall, är en möjliggörare för att hjälpa företag få koll på sina HR-processer.  

”Det är en enorm möjliggörare” 
  – Respondent 1, 27 april 2017 

Respondenten ansåg att den största risken med molntjänstanvändning i allmänhet är en 

brist på tydliga processer. Har kunden inte definierat vad den vill åstadkomma kan det 

uppstå problem. Det kan hända att kunden inte har kontroll på behörigheter och 

rättigheter för att kunna strukturera upp data. Följderna av detta kan bli att personer 

kommer åt data som de inte är behörig till. Detta kan lösas genom att sätta sig in 

ordentligt i ämnet och ta fram tydliga definitioner och processer. Det bör även finnas 

tydliga rapporter på vem som gjort vad, så man kan gå tillbaka om något gått fel. 

En annan risk som diskuterades var leverantörsinlåsningar och inoperabilitet. För att 

minska risken att utsättas för detta ansåg den intervjuade att det är nödvändigt att ha 

tydliga beskrivningar och avtal som säger vad som händer när avtalet upphör. Detta kan 

göras genom en trestegsprocess: 

1. Första steget är att ha en tydlig process – Vad händer när avtalet upphör? Vad 

händer med kundens data? Som kund är det viktigt att få ut sin information då 

avtalet upphör.  

2. Hur får kunden ut data? – För detta finns det en mängd tydliga format, som 

exempelvis XML (Extensible Markup Language) eller Excel-filer. Att ha 

standardformat som dessa är viktigt för att göra data hanterbar. Får man ut data i 

standardformat kan detta göras genom script. Ett script är en textsträng som 

innehåller instruktioner eller kommandon till dataprogram.  
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3. Det sista, och viktigaste, steget är vad som sker efter kunden plockat ut data. 

Leverantören kan inte behålla data. Därför är det viktigt att det ingår i avtalet att 

leverantören garanteras att ingen data lagras efter avtalet upphört.  

En annan risk som togs upp, framförallt hos SaaS (Software as a Service) leverantörer, är 

att man inte alltid har en så kallad multi-tennant lösning. Det vill säga att man inte skiljer 

kod och data åt, till exempel att alla kunder ligger i samma databas.  

Då respondenten fick frågan om vad mer man kan göra som kund för att minska 

riskerna som finns vid användandet av molntjänster svarade denne att man kan sätta sig 

in mer i vad molnet faktiskt innebär, då många idag inte riktigt har kunskap om vad 

molnet är. 

Då man ska migrera data förklarade respondenten att en vanlig risk är ”dålig” data. 

Kunden har inte korrekt data och i vissa fall dubbletter. Detta kan bero på att man har 

dåliga rutiner och det inte är någon som vet var rutinerna kommer ifrån. Följderna av 

detta kan bli att det blir en mycket längre och dyrare process att migrera data än man 

från början trodde. I värsta fall kan det hända att man måste göra överföringarna 

manuellt. Har man dessutom tio dubbletter av någonting kan man även fråga sig hur 

säker data då är.  

Missberäkning av projektets storlek då man ska migrera data är också något som kan 

skapa problem för ett migreringsprojekt. Även detta kan leda till att det kostar mer och 

tar längre tid än beräknat. Ett sätt att minimera denna risk är att ha färdiga 

projektmallar, där det ingår att utföra testfall. Man tittar på data som finns och försöker 

få grepp om vad det egentligen är man vill komma åt, för att därefter utföra olika testfall. 

Efter testfallen görs korrigeringar innan det slutligen går till produktion och den stora 

”mass-invandringen” påbörjas. Det är i denna del av processen som all data förs över, 

och det är därför viktigt att man identifierat fel innan.  

Att migrera från moln till moln kan vara antingen en fördel eller en nackdel. Har kunden 

redan från början valt en leverantör som kan hantera de generella formaten, som 

exempelvis XML, är man redan inne i det och det kan bli väldigt smidigt att flytta data. 

Har man däremot valt en ”felaktig” molnleverantör så kommer man stöta på stora 

inoperabilitetsproblem. Det är idag inte så vanligt att man går från moln till moln, men 

om man gör det är det troligt att den ursprungliga molntjänsten köptes för länge sedan, 
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kring 2010-2012 – kanske äldre. Med så gamla tjänster finns risken att de inte uppfyller 

de krav som idag ställs, vilket som kund innebär problem. I sådana fall är risken större 

då man migrerar data från moln till moln, än från en on-premise lösning till molnet. 

Resultatet av en sådan situation blir att det är svårare att få över data. Det kan hända att 

man, för att lösa problemet, får göra en migrering ”piece-by-piece” för att det inte går att 

flytta allt samtidigt. Detta trots att det är en molntjänst. För att som kund klara av den 

här typen av migreringar är det sannolikt att man måste köpa en tjänst av en leverantör 

som har kunskap inom området. 

Då respondenten fick frågan om det är vanligt med dataförlust i dessa situationer 

svarade denne att det inte är något den varit med om personligen. Det händer däremot 

att man ”parkerar” data som inte är relevant idag. Risken med molnet, och alla 

datasystem egentligen, är att man tar med sig data man inte behöver.  

För att minimera riskerna med datamigrering handlar det om att plocka in någon som är 

insatt i det och vet vad de gör.  
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4.1.1 Sammanfattning Intervju 1 

Nedan är en sammanställning av de risker som identifierades under intervju 1, samt 

vilka åtgärder man kan ta för att minska dem (se Tabell 4). 

Risk Konsekvens Åtgärd 

Brist på tydliga 
processer 

Personer kommer åt 
data de ej är behörig till 

Sätta sig in i ämnet och ta fram 
tydliga definitioner och processer. 
Tydligt vilken data man ska ha 
åtkomst till och bra rapporter på 
vem som har gjort vad, så man 
backa och gå tillbaka om något gått 
fel 

Leverantörsinlåsningar 
& inoperabilitet 

- Kunden får ej ut data 
 
- Kunden får ut data i ej 
hanterbara format 
 

Det är nödvändigt att ha tydliga 
beskrivningar och avtal för vad 
som händer när avtalet upphör. 
Trestegsprocess:  

1. Kunden måste få data 
2. Tydliga format, så som XML 

eller Excel-filer, script 
3. Leverantören tar bort data 

Leverantören behåller 
data efter avtal upphört 

Kundens känsliga data 
ligger kvar hos gamla 
leverantören 

Regleras genom avtal 

Kod och data lagras 
tillsammans 

Säkerhetsrisk Multi-tennant lösning där kod och 
data skiljs åt 

”Dålig” data Svårare och mer 
tidskrävande migrering 

Worst case: manuellt arbete 

Missberäkning av tid 
och kostnader 

Krävs mer resurser än 
beräknat att genomföra 
migreringen 

Färdiga projektmallar, köra testfall 
innan man påbörjar den riktiga 
migreringen 

Föråldrat system Försvårad migrering, 
måste köpa tjänst med 
rätt kompetens 

Köpa in/hyra in någon med bra 
kunskap inom området. Eventuellt 
piece-by-piece förflyttning av data 

Tar med data som ej 
behövs 

Dyrare att lagra och 
svårare att hantera data 

”Parkera” data som inte är relevant 
idag 

Tabell 4 – Risker som identifierades under Intervju 1, samt åtgärder för att minska riskerna och följderna av dessa.  
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4.2 Intervju 2 

Här redogörs för den andra intervjun. Denna intervju utfördes 28 april 2017. Denna 

gång intervjuades en tjänsteman på IT-avdelningen hos en statlig myndighet. Intervjun 

hölls i myndighetens egna lokaler, utan yttre störningsmoment. Intervjun spelades in 

med ljudupptagare och transkriberades under efterföljande dagar.  

Enligt respondenten i den andra intervjun är en av anledningarna till varför en del 

företag inte vågat sig ut i molnet än är för att man som kund och ägare av data är 

ansvarig för allt och inte kan skylla på leverantören. Har man till exempel 

personuppgifter, där det finns lag på att den ska lagras på ett korrekt sätt, är det alltid 

ägaren av data som är ansvarig för att de lagarna uppfylls. Med den nya 

dataskyddsreformen - GDPR - som kommer i maj nästa år kan det dessutom bli en 

kostsam process för företag och organisationer att med sin leverantör komma fram till 

hur man ska uppfylla de nya kraven som ställs, då det inte är något man avtalat om i 

förväg.  

Respondenten berättade att ett av kraven som de som myndighet ställer på de externa 

tjänsterna de köper är att leverantören ska vara lokaliserad inom EU. Detta beror dels 

på att det är lagkrav på vissa uppgifter att lagras inom EU och även för att om det skulle 

uppstå en tvist eller att data förloras, vems lagstiftning är det då som gäller? Är både 

kunden och leverantören lokaliserade inom EU så har de en gemensam lagstiftning att 

agera runt.  

Att lagra känslig data utanför EU kan även vara negativt ur ett integritets- och 

säkerhetsperspektiv. I Kina, till exempel, finns det lagar som är tvärt emot våra lagar i 

EU. Där kan de kräva av leverantörerna att få ut uppgifter, medan vi i EU försöker 

skydda dem. Resultatet av detta skulle kunna bli att kunden hamnar i en tvist med 

leverantören, eller att leverantören går i konkurs, och det inte finns några krav på 

leverantören att ge tillbaka data.  

Men även om informationen lagras inom EU så är det viktigt att avtalsmässigt säkra sin 

information. Är det viktig information som lagras bör man säkra, genom avtal, att man 

som kund har äganderätt till den information som lagras och även vem som kommer åt 

uppgifterna. Framförallt om det är personuppgifter. Utan att säkra ägandeskapet av 

informationen kan kunden inte ställa krav.  
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Enligt respondenten är avtal även ett sätt att hantera migrationsprocesser. Väljer 

kunden att avsluta avtalet, hur ser då migrationsprocessen ut? På detta sätt kan man 

reglera hur det ska gå till, kanske har man till och med ett förbestämt pris på vad en 

sådan migration kommer kosta och hur den går till. På så sätt kan man undvika att 

betala flera miljoner bara för att få över data till en annan part, utan att bli inlåst eller till 

och med förlora data. Genom att ha säkrat ägandeskapet av informationen kan man även 

som kund ställa krav på att leverantören tar bort kundens data efter data migrerats, så 

man inte lämnar kvar känslig information.  

Under intervjun diskuterades även riskerna för inoperabilitet, vilket respondenten såg 

som en möjlig risk. Följderna av inoperabilitet kan bli att det kostar företaget eller 

organisationen pengar, då man blir tvungen att anpassa och transformera data i någon 

form. För att minimera risken för inoperabilitet kan man till exempel ställa krav på att 

leverantören ska förhålla sig till vissa standarder och format. Vilka 

inoperabilitetsproblem som kan uppstå beror enligt respondenten på vilken typ av data 

och tjänst det handlar om. För exempelvis ett renodlat dokumenthanteringssystem finns 

det standardiserade utläsningsformat.  

Nedan är några exempel respondenten gav på hur man kan minimera vissa av de 

tidigare nämnda riskerna:  

 Säkra avtal 

 Läsa igenom avtal 

 Säkra äganderätt till data 

 Medvetenhet om hur information hanteras beroende på om det är känslig 

information, till exempel personuppgifter 

Vid en jämförelse mellan att migrera data från en in-house lösning till molnet och från 

moln till moln svarade respondenten att det kan finnas för- och nackdelar med båda 

metoderna. Har ett företag eller organisation data lagrad med en in-house lösning så har 

man i regel koll på det man har, och man har troligtvis backuper. Ur det perspektivet kan 

en in-house-till-moln migrering vara säkrare ur perspektivet att bevara data. Fördelen 

med en moln-till-moln migration kan dock istället vara att man redan från början varit 

gjort arbetet rätt och hittat en standard, vilket leder till att man i helhet är mer 
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förberedd. Respondenten anser att det kan finnas en positiv effekt med standardisering 

inom molnet. 

Att många migreringsprojekt misslyckas på grund av missberäkning av projektets 

storlek, kostnad och felaktig tidsplanering anser respondenten är troligt. Ett sätt att 

minska risken för detta är att använda sig av standardiserade molnlösningar.  

4.2.1 Sammanfattning Intervju 2 

Nedan är en sammanställning av de risker som identifierades under intervju 2, samt 

vilka åtgärder man kan ta för att minska dem (se Tabell 5). 

Risk Konsekvens Åtgärd 

Dolda kostnader Krävs mer resurser än 
beräknat 

Tydliga avtal i förebyggande 

syfte 

Olika lagar för olika länder 

- Vad händer vid tvist? 
- Vem kan se data?  

Säkerhetsrisk. Oklart 
vems lagar man går 
efter och vem som kan 
begära tillgång till data 

Medvetenhet om var data 

lagras och vad det kan få för 

konsekvenser 

Oklarhet gällande 

äganderätt till data  

Kunden kan inte ställa 
krav 

Säkra äganderätt till 

information genom avtal 

Höga kostnader för att 
migrera data då avtalet 
upphör 

Resurser måste läggas 
på att få ut data 

Avtalsmässig reglering av hur 
en migration ser ut innan 
situationen uppstår 

Leverantörsinlåsning och 
förlust av data 

Svårt att få ut data, 
eventuellt förlust av 
data 

Tydliga avtal och standarder på 
hur data kan migreras 

Leverantören behåller data 
efter avtal upphört 

Känslig data ligger kvar 
hos leverantören 

Avtalsmässig säkring av 
ägandeskap till data. 

Inoperabilitet Kostar pengar, blir 
tvungen att anpassa 
och transformera data 

Ställa krav på leverantören vad 
gäller standarder och format 

Missberäkning av tid och 
kostnader 

Krävs mer resurser än 
beräknat 

Standardisering 

Tabell 5 – Risker som identifierades under Intervju 2, samt åtgärder för att minska riskerna och följderna av dessa.  
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4.3 Intervju 3 

Denna del kommer att redovisa resultatet av intervju nummer tre, som hölls 2 maj 2017. 

Respondenten under intervju 3 är VD på ett företag som säljer molntjänster. Intervjun 

hölls i företagets egna lokaler. Vid intervjun närvarande endast respondenten samt 

intervjuaren. 

Då respondenten arbetar med att sälja molntjänster fick denne frågan vad deras kunder, 

eller potentiella kunder, är oroliga för då de ska använda sig av molntjänster. Svaret var 

att det vanligaste orosmomentet är att man som kund tvingas lita på en lång kedja av 

tjänsteleverantörer, hela vägen ner till personerna som bevakar serverhallarna.  

När respondenten fick frågan vilken den största risken vid användandet av molntjänster 

är svarade respondenten att det är den egna hanteringen hos kunden. 

”Shit in, shit out gäller ju”   
  – Respondent 3, 2 maj 2017 

Ovan är ett citat från intervju 3, som respondenten använde för att förklara att det inte 

spelar någon roll vilken molntjänstleverantör man som kund använder sig av om man 

inte sköter den egna hanteringen på ett bra sätt. Att vara dålig på att sätta lösenord, 

behörigheter, etcetera, är en risk som kan leda till att personer kommer åt information 

de inte är behörig till. Samma sak gäller om en person som slutar eller hoppar till en 

konkurrent har kvar inloggningen och kan gå in och ta del av information. Denna typ av 

problem ansågs vara en större risk än tekniska fel och haveri, även om detta fortfarande 

kan hända.  

Då inlåsningseffekter och inoperabilitet kom på tal ansåg den intervjuade att det var 

verkliga risker. Denne har hört argumentation angående definitionen på en molntjänst, 

att det ska vara fri flyttbarhet, både avtalsmässigt och tekniskt sett, mellan olika 

leverantörer. Detta ganska sömlöst dessutom. Respondenten ansåg dock att detta är mer 

av en utopi än verklighet, även om det inte alltid är leverantörens syfte att låsa in 

kunden. Det kan därför vara svårt, ur ett tekniskt perspektiv, att uppnå denna 

sömlöshet. Riskerna för inlåsningseffekter ansågs även bero på vilken typ av data det är 

som ska flyttas. Filer, till exempel, kan relativt snabbt och enkelt flyttas från ett system 

till ett annat. Exempelvis historik och spårbarhet däremot kan vara svårare att få med 

sig till ett nytt system. Varje leverantör har sitt eget sätt att ”fläta ihop” information, som 
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gör produkten unik. Detta tror respondenten i första hand beror på att man som 

leverantör har en design man tror på, inte för att man vill låsa in sina kunder, men det 

kan leda till att det kan bli problematiskt att automatiskt föra över data.  

För att minska risken för inlåsningseffekter svarade respondenten att man som kund 

bör ha en tydlig kravbild. Det vill säga att man som kund tar reda på vad som gäller den 

dagen avtalet med leverantören upphör, exempelvis: 

 Den dagen vi inte är kund hos er, hur fungerar det då?  

 Vad kan vi få med oss och på vilket sätt?  

 Vad ingår? 

 Vad måste vi betala för? 

På detta sätt vet man vilka förutsättningar man som kund har att migrera data. Det är 

viktigt att detta görs i förväg, så man som kund undviker att hamna i en situation där 

man trodde att man skulle kunna flytta data men det egentligen inte går. För att minska 

riskerna för inlåsningseffekter ställs alltså ett högre krav på kunden att ta ställning till 

något denne inte vet om den kommer behöva.  

En annan risk som identifierades under intervjun var dolda kostnader. Detta kan 

exempelvis bero på att kunden inte läst det finstilta i avtalet. Avtalet kanske säger att du 

kan få ut data, men du måste anlita leverantören för att göra det.  

Då respondenten fick frågan om det finns någon skillnad i risker då man migrerar från 

en on-site lösning till en molntjänst, respektive molntjänst till molntjänst svarade denne 

att det finns en viktig skillnad i hantering av gammal data. Som kund vill du troligtvis 

inte att din data ligger kvar hos den gamla leverantören. Migrerar man data från sin egen 

server har man koll på var gammal data finns och kan besluta vad som ska göras med 

den. Migreras data istället från en molnleverantör till en annan har man som kund 

egentligen ingen aning om vad som händer med informationen efteråt. Det finns en risk 

att den ligger kvar hos den gamla leverantören. För att minska risken för detta svarade 

respondenten att man som kund kan läsa på avtalen. Vad säger egentligen avtalen att 

leverantören ska göra i en sådan situation? Vill man minska risken för detta får man som 

kund se till att det finns med i avtalet. Vidare ansåg respondenten att det inte är någon 

garanti bara för att det finns skrivet i avtalet – det är en sak att skriva att man ska göra 

det, en annan att faktiskt göra det – men det minkar risken.  
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För att minska risken för avtalsbrott från leverantörens sida kan kunden ställa krav på 

faktorer som indikerar på att leverantören gör som de lovar. Exempelvis olika typer av 

certifikat inom kvalitet och liknande.  

4.3.1 Sammanfattning Intervju 3 

Nedan är en sammanställning av de risker som identifierades under intervju 3, samt 

vilka åtgärder man kan ta för att minska dem (se Tabell 6). 

Risk Konsekvens Åtgärd 

Leverantörsinlåsningar & 
inoperabilitet 

Svårt och dyrt att få ut 
data från leverantöre 

Tydlig kravbild från kunden, 
koll på vad som gäller vid 
avtalets slut 

Dolda kostnader Högre kostnader än 
beräknat 

Läsa avtalen noga så man inte 
blir överraskad när man ska 
lämna en leverantör 

Leverantören behåller data 
efter avtal upphört 

Känslig data finns kvar 
hos gamla 
leverantören, 
säkerhetsrisk 

Noggrant läsa avtalen, 
försäkra sig om att avtalet 
säger att leverantören ej 
sparar data.  

Avtalsbrott Kostnader, 
säkerthetsrisk 

Ställa krav på leverantören 
på olika faktorer,  
t ex certifikat och dylikt 

Tabell 6 – Risker som identifierades under Intervju 3, samt åtgärder för att minska riskerna och följderna av dessa. 
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5 Analys 

I detta kapitel redovisas analysen av empirin som samlats in under studiens gång. Först 

analyseras varje intervju separat gentemot teorin och därefter analyseras intervjuerna 

mot varandra i en så kallad cross-case analysis för att hitta strukturer, trender och 

teman.  

5.1 Analys Intervju 1 

I materialet som samlades in under den första intervjun finns det både kopplingar till 

och skillnader från teorin. I teorin återfinner man till exempel två olika risker för 

kostnader: direkta och indirekta kostnader. Respondenten under den första intervjun 

nämnde dock inget om indirekta kostnader, utan bara direkta kostnader. En annan av 

riskerna från teorin, förlust av data, ansåg respondenten inte att det var en speciellt stor 

risk då denne inte varit med om detta under alla år i branschen.  

Delas resultatet från den första intervjun in i samma två kategorier som teorin, tekniska 

risker samt risker på avtalsnivå, så pekar resultatet från Intervju 1 på att det finns fler 

risker i samband med den tekniska delen, än avtalen (Se Tabell 7). Detta stämmer bra 

överens med teorin, där fler tekniska risker identifierades än avtalsrisker.   

Teknik 

Risk Teori Intervju 

Indirekta kostnader X  

Missberäkning av tid & kostnader X X 

Förlust av data/information X  

Inoperabilitet X X 

Leverantörsinlåsningar X X 

Kod & data lagras tillsammans  X 

Dålig data  X 

Tar med data som ej behövs  X 

Föråldrat system  X 

Avtal 

Vem äger data/informationen? X X 

Brist på tydliga processer  X 

Leverantören behåller data efter avtalet upphört  X 
Tabell 7 – Sammanställning av riskerna från teorin samt Intervju 1, för att tydliggöra likheter och skillnader. 

Jämförs resultaten i Tabell 7 så nämner respondenten fyra av sex risker som benämns i 

teorin. Av dessa fyra är det tre risker som berör den tekniska delen.  
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Resultatet som samlades in under första intervjun pekar därför på att Teknik är en mer 

riskfylld kategori än Avtal. Det är dock några av riskerna som kan placeras under båda 

kategorierna, exempelvis leverantörsinlåsningar och inoperabilitet. Dessa risker uppstår 

visserligen som problem då data ska migreras från en leverantör till en annan, men de 

går att reglera via avtal.  

Risken för inlåsningseffekter kan enligt teorin variera beroende på vilken typ av 

molntjänst det handlar om och vad som ska flyttas. Detta styrks av respondenten i första 

intervjun, där denne säger att beroende på vilka format man använder kan det påverka 

hur smidig en migrering blir.  

Vad säger då teorin respektive det insamlade materialet från Intervju 1 om hur dessa 

gemensamma risker kan minimeras? För att svara på detta sammanställdes 

informationen i en tabell (se Tabell 8).  

Risk Teori Intervju 1 
Missberäkning av tid & 
kostnader 

Väldefinierad metodik och 
processer 

Färdiga projektmallar, köra 
testfall innan man påbörjar 
migreringen 

Inoperabilitet Interoperabilitet och 
portabilitet mellan 
leverantörerna 

Tydliga avtal 

Leverantörsinlåsningar Interoperabilitet och 
portabilitet mellan 
leverantörerna 

Tydliga avtal 

Vem äger 
data/informationen? 

Förbestämda 
överenskommelser 

Tydliga avtal 

Tabell 8 – Sammanställning och jämförelse hur riskerna som identifierats både i teorin och Intervju 1 minimeras. 

Vid jämförande av teorin respektive Intervju 1 säger om hur riskerna kan minimeras 

finns det även här både likheter och skillnader. Vad gäller risken för att missberäkna tid 

& kostnader för ett migreringsprojekt stämmer teori och respondent bra överens. 

Teorin hänvisar till en väldefinierad metodik och processer och intervjun nämner 

färdiga projektmallar. Det respondenten tar upp som inte berörs i teorin är testfall.  

Respondenten menar att genom att köra olika testfall innan den riktiga migreringen 

påbörjas kan risken minskas för att något går fel. Gällande minimering av risken för 

tvister gällande äganderätt till information eller data var teori och respondent överens 

även där, att genom väldefinierade avtal kan denna risk minskas.  
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Däremot vid leverantörsinlåsningar och inoperabilitet finns en tydlig skillnad mellan 

teorin och empirin. Teorin har en mer tekniskt orienterad lösning, där det är 

molnleverantörerna som kan minska risken genom att ha interoperabilitet och 

portabilitet sinsemellan. Empirin från Intervju 1 säger istället att denna risk kan 

minskas genom att reglera vissa saker avtalsmässigt. Vad händer till exempel då avtalet 

upphör? Hur får kunden ut data? I vilket format? Rörande dessa risker ställer teorin 

större krav på leverantörerna, medan respondenten i Intervju 1 lägger större ansvar på 

kunden att skydda sig genom avtal och kunnighet.  

5.2 Analys Intervju 2 

Som i föregående analys, delades samtliga risker från teorin samt Intervju 2 in i två 

kategorier och sammanställdes (se Tabell 9).  

Teknik 

Risk Teori Intervju 

Indirekta kostnader X  

Missberäkning av tid & kostnader X X 

Förlust av data/information X X 

Inoperabilitet X X 

Leverantörsinlåsningar X X 

Avtal 

Vem äger data/informationen? X X 

Leverantören behåller data efter avtalet upphört  X 

Dolda kostnader  X 

Olika lagar för olika länder  X 

Höga migrationskostnader  X 
Tabell 9 - Sammanställning av riskerna från teorin samt Intervju 2, för att tydliggöra likheter och skillnader. 

I Tabell 9 är det tydligt att många av riskerna inom kategorin Teknik överensstämmer 

mellan teori och empiri. Den enda risken från teorin som respondenten under Intervju 2 

inte tog upp som en risk är indirekta kostnader. Det teorin säger om inlåsningseffekter 

och inoperabilitet beroende på tjänst och format stärks även av resultatet från Intervju 

2, där respondenten säger att vilka inoperabilitetsproblem man stöter på beror på 

vilken typ av data och tjänst det handlar om.  

Inom kategorin Avtal är det dock större skillnad mellan teori och empiri. I teorin 

återfinns endast en risk under kategorin Avtal, medan respondenten från Intervju 2 tar 

upp ett flertal.  
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I resultatet från Intervju 2 är det en ganska jämn balans mellan risker i de två 

kategorierna. Inom Teknik var det fler risker som återspeglade teorin, men det var fler 

nya risker under kategorin Avtal.  

För att kunna jämföra hur de gemensamma riskerna kan minimeras enligt teori 

respektive empirin sammanställdes detta i en tabell (se Tabell 10). 

Risk Teori Intervju 2 
Missberäkning av tid & 
kostnader 

Väldefinierad metodik och 
processer 

Standardiserade 
molnlösningar 

Förlust av 
data/information 

Tydlighet i vilken data som ska 
migreras, push/pull-metod 

Tydliga avtal och standarder 
på hur data kan migreras 

Inoperabilitet Interoperabilitet och 
portabilitet mellan 
leverantörerna 

Krav på standarder/format, 
avtalsmässigt 

Leverantörsinlåsningar Interoperabilitet och 
portabilitet mellan 
leverantörerna 

Tydliga avtal 

Vem äger 
data/informationen? 

Förbestämda 
överenskommelser 

Säkra äganderätt genom 
avtal 

Tabell 10 – Sammanställning och jämförelse hur riskerna som identifierats både i teorin och Intervju 2 minimeras. 

Den risk där metod för att minimera riskerna stämmer överens mellan teori och empiri 

är äganderätt till data. Där säger båda att riskerna kan minskas genom förbestämda 

överenskommelser och avtal.  

Utöver dessa två punkter skiljer sig lösningsförslagen i teori om empiri. För att minska 

risken för förlust av data, inoperabilitet och leverantörsinlåsningar föreslår teorin en 

teknisk lösning, medan empirin pekar på avtalsmässiga lösningar.  

I kontrast till detta är det omvänt för missberäkning av tid & kostnader, där teorin anser 

att tydliga processer och metodik är lösningen medan Respondent 2 anser att den är 

standardiserade molnlösningar.  

Jämförs respondentens alla lösningsförslag mot varandra, så finns det även ett tydligt 

mönster där många risker anses kunna minskas genom avtal, där den enda avvikelsen är 

missberäkning av tid & kostnader. Detta skiljer sig från teorin, där fler lösningar är 

tekniskt orienterade.  
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5.3 Analys Intervju 3 

För analysen av den tredje och sista intervjun delades riskerna än en gång in i två 

kategorier och sammanställdes i en tabell (se Tabell 11). 

Teknik 

Risk Teori Intervju 

Indirekta kostnader X  

Missberäkning av tid & kostnader X  

Förlust av data/information X  

Inoperabilitet X X 

Leverantörsinlåsningar X X 

Avtal 

Vem äger data/informationen? X  

Leverantören behåller data efter avtalet upphört  X 

Dolda kostnader  X 

Avtalsbrott  X 
Tabell 11 - Sammanställning av riskerna från teorin samt Intervju 3, för att tydliggöra likheter och skillnader. 

I tabellen syns det att materialet som samlades in under Intervju 3 skiljer sig mycket 

från teorin. De enda riskerna som återfinns i båda är inoperabilitet och 

leverantörsinlåsningar. För dessa risker stämmer teori och empiri bra överens, då 

respondenten menar att beroende på vilken typ av data det är som flyttas kommer 

risken för inlåsning variera. Denne menar att exempelvis filer är relativt enkelt att 

migrera, medan historik och spårbarhet är svårare. Respondenten berättar även att 

leverantörer har sitt eget unika sätt att ”fläta ihop” information, vilket kan leda till 

inlåsningar. Även detta återspeglas i teorin.  

För att jämföra hur man kan minska dessa gemensamma risker enligt empirin gentemot 

teorin skapades en tabell (se Tabell 12). 

Risk Teori Intervju 3 
Leverantörsinlåsningar Interoperabilitet och 

portabilitet mellan 
leverantörerna 

Tydlig kravbild från 
kunden, koll på vad som 
gäller vid avtalets slut 

Inoperabilitet Interoperabilitet och 
portabilitet mellan 
leverantörerna 

Tydlig kravbild från 
kunden, koll på vad som 
gäller vid avtalets slut 

Tabell 12 – Sammanställning och jämförelse hur riskerna som identifierats både i teorin och Intervju 3 minimeras. 
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Genom granskning av ovanstående tabell syns en tydlig skillnad mellan teori och empiri. 

För att minska risken för leverantörsinlåsningar och inoperabilitet säger teorin att det 

är upp till leverantörerna att se till att det finns interoperabilitet och portabilitet med 

andra leverantörer. Enligt empirin ligger det dock mer på kunden att ha en tydlig 

kravbild och förståelse på vad som gäller då avtalet upphör.  

Respondenten under intervjun tog även upp ett par ytterligare risker som ej återfinns i 

teorin: Att leverantören behåller kundens data efter avtalets slut, dolda kostnader som 

kan uppstå och att leverantören inte håller det som lovats.  

Vid analys av materialet som insamlades under den tredje intervjun återfinns en trend 

där respondenten anser att många av de åtgärder som går att ta för att minimera 

riskerna vid byte av molntjänstleverantör är åtgärder som kunden måste ta.  
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5.4 Cross-case analysis 

Första steget i att analysera insamlad empiri från samtliga intervjuer mot varandra och 

mot teorin var att sammanställa allt i en gemensam tabell för att få en överblick (se 

Tabell 13).  

Teknik  Intervju 

Risk Teori 1 2 3 

Indirekta kostnader X    

Missberäkning av tid & kostnader X X X  

Förlust av data/information X  X  

Inoperabilitet X X X X 

Leverantörsinlåsningar X X X X 

Kod & data lagras tillsammans  X   

Dålig data  X   

Tar med data som ej behövs  X   

Föråldrat system  X   

Avtal  
Vem äger data/informationen? X X X  

Brist på tydliga processer  X   

Leverantören behåller data efter avtalet upphört  X X X 

Dolda kostnader   X X 
Olika lagar för olika länder   X  
Höga migrationskostnader   X  
Avtalsbrott    X 
Tabell 13 – Total sammanställning av de risker som identifierats både i teorin och genom intervjuer.  

Genom att ställa upp data på detta sätt syns det direkt att de enda riskerna som är 

genomgående genom teorin och alla intervjuer är inoperabilitet och 

leverantörsinlåsningar. För att minimera dessa två risker är samtliga respondenter från 

intervjuerna överens att det går uppnå genom att som kund ha en tydlig kravbild och 

tydliga avtal. Teorin pekar dock på att det uppnås genom interoperabilitet mellan 

molntjänstleverantörer. Det vill säga att olika leverantörers system fungerar mot 

varandra och kan samarbeta. Det teorin säger om att risken för dessa problem kan 

variera beroende på typ av molntjänst och format stärks dock av empirin, där samtliga 

respondenter på ett eller annat sätt bekräftar detta. 
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Under kategorin Teknik i Tabell 13 går det se att empirin förhåller sig bra till teorin. Med 

några risker från Intervju 1 som undantag återspeglas samtliga risker från intervjuerna i 

teorin. Både Respondent 1 och Respondent 2 tog exempelvis upp missberäkning av tid 

och kostnader för migreringsprojekt som risker, även om de ansåg att dessa går 

minimera på olika sätt. Respondent 1 förespråkade projektmallar och testfall medan 

Respondent 2 syftade på att standardiserade molnlösningar är tillvägagångssättet. Inom 

samma kategori var risken för indirekta kostnader från teorikapitlet den enda risk som 

ingen av respondenterna lyfte som en risk.  

I den andra kategorin, Avtal, är det två av tre respondenter som nämner risken gällande 

äganderätt till data som finns med i teorin. Det går även se att resultatet från de olika 

intervjuerna stämmer relativt bra överens mot varandra.  

Jämförs endast resultatet av intervjuerna mot varandra kan trender urskiljas. 

Gemensamt för samtliga intervjuer är att majoriteten av svaren på hur olika risker kan 

minimeras är genom tydliga avtal och överenskommelser, oftast från kundens sida. Det 

finns dock några undantag, till exempel Respondent 2 som menar att det går minimera 

risken för misslyckade migreringsprojekt genom standardisering. 

Respondenterna har i många fall pekat ut samma risker, i vissa fall risker som teorin inte 

tar upp. Exempel på detta är bland annat att leverantören behåller data även efter 

avtalet upphört. Denna risk pekades ut av samtliga respondenter men har ingen 

koppling till teorin. Respondenterna är även överens om att denna risk går minska 

genom att noggrant läsa avtalen och genom avtalen säkra äganderätt till data. 

Av samtliga intervjuer var Intervju 3 den som överensstämde sämst med teorin, där 

endast två av riskerna går att återfinna i teorin. Trots detta stämde resultatet från tredje 

intervjun relativt bra överens med resultatet från de andra intervjuerna. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet av analysen, kopplingar mellan teori och empiri 

samt egna reflektioner.  

Utifrån analysen går det se att empirin till stor del bekräftar de teorier studien utgått 

från. Att resultatet inte stämde helt överens med teorin skulle kunna bero dels på 

studiens omfattning, att bara tre intervjuer utförts, och att vissa av riskerna inte anses 

lika allvarliga som andra enligt respondenterna. Avvikelser från teorin tror jag även 

skulle kunna bero på diverse andra faktorer. Exempel på detta är indirekta kostnader 

som nämns i teorin. Det är möjligt att indirekta kostnader inte anses vara en risk i sig, 

utan en följd av risken för felaktig migrering.  

Det är även möjligt att empirin sett annorlunda ut om jag hade intervjuat andra 

personer. Vilken organisation respondenterna arbetar inom och vilken roll de har inom 

organisationen verkar ha en påverkan på svaren jag fick. Det var till exempel intressant 

att den enda respondenten som inte arbetade med att sälja eller utveckla molntjänster 

på ett eller annat sätt, Respondent 2, hade de svar som stämde bäst överens med teorin. 

Respondent 2 var även den enda som tog upp tekniska lösningar i form av 

standardisering, medan de övriga respondenterna hade lösningsförslag som ställde 

högre krav på kunderna. Detta tyder på att vilken organisation respondenterna arbetar 

inom, samt vilken roll de har inom organisationen, kan ha en inverkan på hur dessa 

svarar. Hade man därför bara intervjuat molntjänstleverantörer eller bara kunder hade 

resultatet kunnat se väldigt olika ut. Detta behöver dock inte innebära att något av 

resultaten hade varit felaktiga, bara att de pekat ut olika risker och lösningar för att 

minimera dessa, utifrån sin synvinkel på problemet. 

Syftet med denna studie var att besvara två frågor. Den första frågan var följande:  

 Vilka risker finns det vid byte av molntjänstleverantör? 

För denna fråga anser jag att empirin till stora delar bekräftar de risker som 

identifierades i teorin. Risker som finns är bland annat, men inte begränsat till: 

Missberäkning av tid & kostnader vid migrering, förlust av data, inoperabilitet & 

leverantörsinlåsningar, ägandeskap av data, dolda kostnader, etcetera. Empirin 

bekräftar även att riskerna kan variera beroende på vilken typ av molntjänst det rör sig 
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om. Genom analys av teori samt empiri anser jag även att de främsta riskerna är 

följande: inoperabilitet & inlåsningseffekter, äganderätt till data och att leverantören 

behåller data vid avtalets slut.  

Den andra frågan studien skulle besvara var: 

 Hur minimerar man dessa risker? 

Gällande hur riskerna kan minimeras var teori och empiri inte helt överensstämmande. 

Inom kategorin Avtal återspeglades teorin väl i empirin, vilket säger att det går minska 

riskerna genom tydliga avtal och överenskommelser. För de tekniska riskerna pekade 

dock teorin aningen mer på tekniska lösningar hos molntjänstleverantören, medan 

empirin hade en mer kundorienterad lösning som ställer högre krav på kunden. Jag tror 

inte att det i detta fall finns ett rätt och ett fel, utan dessa risker kan troligen minskas 

genom olika åtgärder. Jag tror att teori respektive empiri helt enkelt belyser olika 

åtgärder.  

Att det finns åtgärder att ta, inte bara från leverantörens sida, tror jag är en fördel som 

kund. Detta baserar jag bland annat på det Respondent 3 sade under sin intervju:  

”För varje leverantör har ett eget sätt att fläta ihop information, som gör den 

här produkten unik. Och det gör man ju inte i första hand, tror jag, för att 

låsa in folk, utan det är för att man har en design på produkten som man tror 

på.” 

Detta tolkar jag som att även om leverantörer inte har som avsikt att till exempel låsa in 

kunder kommer denna risk finnas så länge leverantörernas produkter ser olika ut. 

Därför är det, enligt mig, bra att det finns åtgärder kunden själv kan ta för att minska 

riskerna. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits gällande risker vid byte av 

molntjänstleverantör.  

Det finns många olika risker vid byte av molntjänstleverantör, troligtvis fler än de som 

benämns i denna rapport. Resultatet av studien styrker de teorier som studien baseras 

på och lyfter fram ytterligare risker som inte benämns i teorin. Genom analys av teori 

samt empiri kan slutsatsen dras att vanliga risker är bland annat inoperabilitet & 

inlåsningseffekter, äganderätt till data och att leverantören sparar data efter avtalets 

slut. Både teori och empiri pekar även på att universella standarder för molntjänster 

skulle kunna minska risken för inlåsning hos leverantörer. 

Studien pekar även på att resultatet påverkas av om respondenten är kund eller 

leverantör, det vill säga vilken roll eller organisation det rör sig om. Respondenter som 

är leverantör tenderar att lägga större ansvar på kunden. Genom analys av teori 

gentemot empiri kan dessutom slutsatsen dras att det finns olika åtgärder för att 

minimera riskerna som finns vid byte av molntjänstleverantör, både ur ett leverantörs- 

och ett kundperspektiv. Både teori och empiri pekar även på att de flesta riskerna går att 

minska genom tydliga avtal och överenskommelser mellan molntjänstleverantör och 

kund.  
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8 Fortsatt forskning 
Här diskuteras och ges förslag på vidare forskning inom ämnet.  

I denna studie togs ingen hänsyn till vilket företag eller organisation respondenterna 

arbetade hos, utan det var en god spridning mellan respondenterna. För vidare 

forskning inom ämnet hade det varit intressant att göra liknande studier där man har 

respondenternas organisation som fokus. Hur hade resultatet sett annorlunda ut ur ett 

leverantörsperspektiv gentemot ett kundperspektiv? 

Ytterligare forskning som skulle kunna utföras inom ämnet är hur kunder ser på 

riskerna beroende på om de använt sig av molntjänster eller inte. 

En annan vinkel är hur synen på risker skiljer sig om man intervjuar respondenter som 

varit med om ett leverantörsbyte gentemot respondenter som inte varit det. Ser man fler 

risker innan eller efter ett sådant byte?  
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Bilaga 1 – Intervjumall 
 

1. Kort beskrivning av studien som utförs. 

2. Hur skulle du beskriva din roll i organisationen?  

3. Hur skulle du definiera molnet? 

4. Hur skulle du beskriva din erfarenhet av molnet och molntjänster? 

 

5. Är ert företag/era kunder oroliga inför användandet av molntjänster, i så fall för 

vad? 

6. Vilka risker finns det vid användandet av molntjänster? 

7. Vad kan följderna av dessa risker bli? 

8. Kan man göra något för att minimera dessa risker, i så fall vad? 

 

9. Vilka risker finns det då man migrerar data? 

10. Vad tror du att följderna av dessa risker kan bli? 

11. Vilka åtgärder kan man ta för att minimera dessa risker? 

 

12. Tror du det är någon skillnad på riskerna då man migrerar data från 

legacytjänster till molnet och från molntjänst till molntjänst? 

13. Vad tror du följderna av dessa risker kan bli? 

14. Kan man göra något för att minimera dessa risker, i så fall vad? 


