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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att ge en inblick i webbhotellens värld då det idag finns 1 706 
webbhotellstjänster (inklusive dataservicebyråer och hostingföretag) i Sverige, varav 245 är 
namngivna webbhotell. Uppsatsen ska redogöra skillnader mellan kostnader, funktioner och 
service utav elva webbhotell som ingick i undersökningen.  

Uppsatsen vänder sig till privatpersoner, organisationer och företag som vill införskaffa sig 
kunskap om webbhotell och deras tjänster. Genom att läsa denna uppsats kan målgruppen få 
bättre kännedom om de kostnader, funktioner och service som webbhotellen förmedlar innan 
man t.ex. ingår ett avtal. 

Undersökningen visar bland annat att antalet anställda och priset utgör ett tydligt samband, att 
webbhotell som har minsta antal anställda samtidigt har de lägsta priserna.  

Det har även tidigare varit priset som har varit ett konkurrentverktyg mellan webbhotellen 
men undersökningen visar att priset inte längre har någon betydelse och att priset i förhållande 
till webbutrymme och datatrafik håller på att förändras. 

Konkurrensen i framtiden mellan webbhotellen kommer inte att baseras på prissättningen, 
datatrafiken eller webbutrymmet utan support, kontrollpanel och prestanda kommer att bli 
webbhotellens centrala konkurrensverktyg. 

Webbhotell anses ha bättre prestanda om webbhotellets placering är i Sverige men 
undersökningen visar att ett utländskt webbhotell vann sidladdningstestet. 

Om månadens datatrafik överskrids kommer webbplatsen att stängas ner eller prestandan 
kommer att bli märkbart försämrad. 

Webbhotell utlovar 100 % upptid, dvs. de garanterar att webbservern alltid kommer att 
fungera, vilket är viktigt för företag som har sina affärssystem online. 

Fjorton webbadministratörer som använder sig av webbhotell både privat och genom sitt 
företag har svarat på en kvalitativ frågeformulärsundersökning med 43 frågor och svaren på 
frågorna visar att skillnader mellan de elva webbhotellen i undersökningen förekommer.  

Rekommendationer lämnas till målgruppen i valet av ett webbhotell samt andra tips om hur 
man kan kontrollera t.ex. prestandan och antal domäner på webbservern. 

 

Nyckelord: webbhotell, tjänster, domän, webbadministratör, kontrollpanel.   
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet avser att presentera bakgrunden till webbhotell och deras tjänster. 

Introduktion av undersökningens syfte och målgrupp samt undersökningens frågeställningar. 
 

1.1 Bakgrund 

-Syns jag inte, -finns jag inte, är ett talesätt som idag är mer aktuell än någonsin. Företag har 
sina webbsidor och privatpersoner sina bloggar samt Facebook som används flitigt av alla 
kategorier i vårt samhälle, allt för att synas eller att framföra ett budskap.  
För att kunna synas och marknadsföra sig behöver man publicera sig på Internet. För att 
kunna publicera sig på Internet behöver man en webbserver och då kan man behöva ett 
webbhotell.  
 
Webbhotellens affärsidé är att erbjuda sina kunder som kan vara privatpersoner, ideella 
föreningar eller företag tjänster så att de kan publicera sin webbsida på Internet. De vanligaste 
tjänsterna som erbjuds är webbutrymme, datatrafik, FTP, kontrollpanel, databas,  
e-post, domänhantering men även support, säkerhet, kapacitet, prestanda och backup är 
inkluderade. 
 
Webbhotellens marknadsföring och olika erbjudanden kanske gör att man väljer ett 
webbhotell utan att tänka på vad övriga tjänster inkluderar och hur dessa fungerar och 
framförallt så har man inte kontrollerat om webbhotellet uppfyller de behov som man har för 
sin webbsida.  
 
När man granskar de olika tjänsterna så är de mycket lika varandra och det kan vara svårt att 
särskilja de olika webbhotellens tjänster på detaljnivå. Som ett exempel på en tjänst kan vi 
titta på support. Support är en tjänst som innebära att man kan få hjälp om man inte kan lösa 
ett problem. Ett problem kan vara att man får upp ett felmeddelande på sin webbsida som man 
inte förstår eller kan lösa på egen hand. Nu kan man behöva komma i kontakt med supporten 
på webbhotellet för att få hjälp.  
Det man kanske inte tänkte på när avtalet slöts med webbhotellet var hur supporten erbjuds. 
Får man support via telefon, e-post, chatt eller FAQ? Vilka tider erbjuder webbhotellet 
support och hur är då kvalitén på supporten och inom vilka tidsramar får man hjälp?  
 
Ett annat exempel är säkerhet. Säkerhet är inte en tjänst i sig själv men i säkerhet måste man 
beakta delar som backup (säkerhetskopiering), återställning av dataförlust, förhinder av 
otillåtet intrång. Även här kan det variera mellan de olika webbhotellens hur hanteringen av 
säkerhet erbjuds. Vems ansvar är det att en backup utförs? Webbhotellets eller kunden? 
 
Denna uppsats redovisar ytterligare exempel på tjänster och vilka skillnader som finns mellan 
webbhotell samtidigt som webbadministratörer som använder sig av webbhotell ger sin syn på 
tjänsterna som deras webbhotell erbjuder dem.  
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1.2 Syfte 

Uppsatsen har till syfte att lyfta skillnaderna mellan webbhotell vad gäller kostnader, 
funktioner och service som kan vara av betydelse för privatpersoner och företag som står inför 
valet att anlita ett webbhotell.  
Den har ytterligare ett syfte och det är att ta reda på vad webbadministratörerna anser om de 
webbhotell de anlitar vad gäller kostnad, funktion och service. 

1.3 Målgrupp 

Resultatet av denna undersökning vänder sig till privatpersoner, organisationer och företag 
(fortsättningsvis benämns dessa som användare) som inte önskar införskaffa och konfigurera 
sin egen webbserver utan önskar anlita ett webbhotell för att publicera sina alster på egen 
webbsida med tillhörande domän.  
 
Målgruppen för frågeformulärsundersökningen är webbadministratörer som använder sig av 
webbhotell. 

1.4 Frågeställning 

När man som privatperson eller som företagare står i valet att anlita ett webbhotell finns det 
många frågeställningar. I min undersökning har jag valt att granska skillnaderna mellan 
kostnader, funktioner och service på webbhotellen eftersom det är de grundläggande 
faktorerna som webbhotellen erbjuder och som jag anser att kunderna är i behov av som 
underlag vid beslut vid valet av ett webbhotell.  
 
Det finns för- och nackdelar med att anlita webbhotell och mitt intresse har varit att granska 
dessa för att få en större förståelse vad webbhotellen erbjuder och vilka fallgropar som finns. 
 
Webbhotellen har en prislapp på sina tjänster och jag har för avsikt att granska prisskillnader i 
förhållande till vad webbhotellen erbjuder i form av funktioner och service. 
 
Att fråga och få råd av andra personer som själva har erfarenhet av att anlita ett webbhotell 
anser jag vara till stor nytta. Därför har jag i min undersökning ställt frågor om kostnader, 
funktioner och service till webbadministratörer och på så vis få in information som inte står 
skrivet i litteraturen. 
  
Frågeställningen i denna undersökning är: 

Finns det avgörande skillnader på kostnader, funktioner och service mellan de olika 
webbhotellen och vad anser webbhotellkundernas webbadministratörer om kostnader, 
funktioner och service som de erhåller?    
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1.5 Avgränsning 

Privatpersoner och företag har möjlighet att själv äga och konfigurera egna webbservrar. 
Denna undersökning är det webbhotell som vänder sig till privatpersoner, organisationer och 
företag som erbjuder sina tjänster mot betalning som belyses. Denna rapport kommer inte att 
ta upp områden som handlar om vad en webbserver är och de nödvändiga programvarorna 
eller tekniker. 
 
Webbsidor på ett webbhotell är av olika karaktär allt från webbshoppar, nyhetssajter till 
privata bloggar, forum och sociala medier. Det är inte innehållet på webbsidorna som ska 
granskas utan hur webbhotellen och deras tjänster bidrar till möjligheten att publicera detta 
och webbhotellens service. Det är tjänster som är gemensamt för webbhotellen som kommer 
att undersökas. Delar inom områden som inte undersökts kommer att omnämnas i det aktuella 
stycket. 

1.6 Ordförklaringar 

ADSL – ”asymmetric digital subscriber line, teknik för överföring av data med hög hastighet 
över vanliga teleledningar”. (Nationalencyklopedin 2014a) 

Bredband - Bredbandskommunikation “ överföring av t.ex. data, bild eller video över ett 
kommunikationsnät som medger möjligheter till höghastighetskommunikation”. 
(Nationalencyklopedin 2014b) 

Cachning (server-cache) - “Att lagra tidigare använd data som vid ett senare tillfälle kan 
användas igen” (Hasse-Lass 2013) 

CMS - Innehållshanteringssystem. Tex. Joomla eller Wordpress. (Webbhotellguide 2014) 

FAQ - Ofta förekommande frågor. När samma fråga ställs flera gånger iordningställs 
vanligtvis en webbsida där man samlar alla frågor. (Nationalencyklopedin 2014c) 

Hosting- företag/bolag - tar hand om driften av serverlösningar och webbplatser. (Indhex 
2008) 

IDN - står för Internationalised Domain Names och är domännamn med tecken som ligger 
utanför domännamnssystemets teckenuppsättning, som endast omfattar tecknen a-z, 0-9 och 
bindestreck (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2014a). 

Kommunikationsprotokoll - bestämda regler hur datorer kommunicerar med varandra. 
(Nationalencyklopedin 2014d) 

MySQL - Databas som är en opensource dvs. fri programvara. (MySQL 2014) 

Registrar - Återförsäljare av domäner. Ansvarar för fakturering mot kund. (Wolfers, 2009) 

Respondent - En person som intervjuas. (Synonymer 2014) 

Surfa - “glida igenom det elektroniska nätet” (Ordbruket 2002) 

Tjänst - “saknar som fackterm internationellt antagen definition, men definieras i Sverige 
som en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett tjänsteföretags 
medarbetare (eller tekniska hjälpmedel i form av t.ex. bankautomater) i syfte att tillgodose 
vissa behov”. (Nationalencyklopedin 2014e) 

Varnish – tilläggsmodul för att snabba upp åtkomsten till webbsidan. (Varnish Software 
2014) 
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Webbadministratör/webbmaster/webbansvarig - tar hand om den administrativa delen av 
webbhotell som t.ex. lösenord, användarkonton, problemlösning, underhåll osv. 
(Arbetsförmedlingen 2014) 

Webbsida - En sida på en webbplats. (Nationalencyklopedin 2014f) 

Website builder - Gränssnitt som möjliggör för användaren att bygga sin webbsida utan 
kunskaper i HTML. (Website-builder 2014) 
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2. Teori 

Teoriavsnittet avser att presentera den teori som ligger till grund för den empiriska studien. 
Kapitlet ska bidra till en grundläggande beskrivning av vad ett webbhotell är och vilka 

fördelar och nackdelar som finns dessutom beskrivs webbhotellen tjänster. Beskrivning av 

domäner ingår också då det är en central punkt för en webbsida och domänhantering är en 

viktig del för webbhotellen och användarna. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av Internethistoriken som ligger till grund för 

webbhotellens uppkomst samt att visa Internetanvändarna betydelse för webbhotellens 

existens. Tidigare undersökningar granskas också. 
 

2.1 Sveriges Internethistoria 

Webbhotellen dök inte upp utav egen kraft utan är en del av Internets historia. Genom att titta 
på Internets historia och se vilka som använder Internet kan man förstå varför webbhotellen är 
en central faktor i användandet av Internet. 
 
På 1980-talet uppstod KTHs center för nätverksoperationer som fick tillstånd från USAs 
Internetcentrum att upprätta första servern utanför USA för att hantera domännamns- 
registrering i Sverige.  KTHs center för nätverksoperationer samarbetade med universitet och 
högskolor i Sverige under namnet Sunet. Sunet sökte på 1990-talet efter aktörer som kunde 
hantera IP-tekniken och Tele2 blev första Internetleverantören under namnet SwipNet.  
 
1984 tar en dator på KTH emot det första e-postmeddelandet. 
1985 registrerades Sveriges första toppdomän .se. Den första domänen var enea.se. 
1993 skapas första webbsidan på Sunet. 
1994 driftsattes den första webbsidan på Statsrådsberedningen i regeringskansliet. 

Bland de första webbhotellen som registrerades i Sverige är Aitos, grundat 1995. (Aitos, 2014). 

Mellan åren 1985 och 1997 ökade antalet registrerade .se domäner från 8 till 23889 stycken 
domäner (Figur 1. Wolfers, 2009). 
 
1997 när Stiftelsen för internetinfrastruktur (IIS) tog över hanteringen av domännamn fanns 
de 50 000 .se-domännamn registrerade. Enligt IIS finns det idag, 2014 över 1.3 miljoner 
registrerade .se adresser. (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2014d) 
 
Mellan 1997 och 2003 arbetades det fram regler, beställda av regeringen. Dessa regler 
handlade bland annat om säkerhet, brister, kommunikationsprotokoll och 
domännamnshantering. Regeringen reglerade samtidigt att staten inte skulle involveras i 
denna reglering. 
 
2009 fick godkända webbhotellen bli s.k. registrarer, dvs. de fick rätten att sälja och 
administrera domännamn (Wolfers, 2009). 
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Figur 1. Antalet registrerade .se domäner mellan 1985 och 1997. Källa: bearbetad från Wolfers (2009) 

 



 

2.2 Internet idag 

Enligt Statistiska centralbyrån (2013a) så finns det ett starkt ett behov av att “surfa” på 
Internet. Min tolkning av att “surfa” innebär att läsa nyheter, lyssna på musik, se på en film 
eller delta i sociala medier i den
“surfa” eller “surfa på nätet”.  
Behovet av “surfa” måste tillgodoses av användare som publicerar sina webbsidor
webbservrar som webbhotellen erbjuder. Användarnas webbsidor kan vara
(halens.se), nyhetssajt (aftonbladet.se), sökmotorer (google.se)
möjlighet att vara med att diskutera, påverka och upplysa via socia
Facebook och Flashback.  

Enligt Statistiska centralbyrån (2013b) “är det 94 % av Sveriges befolkning 
har tillgång till Internet. Sju av tio, eller 5,3 miljoner personer, har hämtat information från 
myndigheters hemsidor under perioden april 2012 till mars 2013. 45 % har laddat ner eller 
skickat in blanketter via myndigheters hemsidor. 81 
och tjänster”.  
Internetanvändarna har idag planat ut och stabiliserats (figur 2) enligt Findahl (2013). Det är 
den dagliga Internetuppkopplingen med smartmobiler och surfplattor som fortsätter att öka. 

”Antalet anställda under 2013 som använder datorer med Internetanslutning minst en gång i 
veckan i företag med 10 anställda eller fler är 70 %.” (Statistiska centralbyrån 2013a).
 

Figur 2. Tillgång till dator, Internet och bredband 1995

 
 

centralbyrån (2013a) så finns det ett starkt ett behov av att “surfa” på 
Internet. Min tolkning av att “surfa” innebär att läsa nyheter, lyssna på musik, se på en film 

medier i den ordning och omfattning som man själv väljer, kallas för att 
 

Behovet av “surfa” måste tillgodoses av användare som publicerar sina webbsidor
webbservrar som webbhotellen erbjuder. Användarnas webbsidor kan vara

bladet.se), sökmotorer (google.se). På Internet finns det samtidigt
möjlighet att vara med att diskutera, påverka och upplysa via sociala medier som t.ex. 

Enligt Statistiska centralbyrån (2013b) “är det 94 % av Sveriges befolkning 
har tillgång till Internet. Sju av tio, eller 5,3 miljoner personer, har hämtat information från 
myndigheters hemsidor under perioden april 2012 till mars 2013. 45 % har laddat ner eller 
skickat in blanketter via myndigheters hemsidor. 81 % har sökt efter information om varor 

Internetanvändarna har idag planat ut och stabiliserats (figur 2) enligt Findahl (2013). Det är 
den dagliga Internetuppkopplingen med smartmobiler och surfplattor som fortsätter att öka. 

anställda under 2013 som använder datorer med Internetanslutning minst en gång i 
veckan i företag med 10 anställda eller fler är 70 %.” (Statistiska centralbyrån 2013a).

 
. Tillgång till dator, Internet och bredband 1995-2013. (Findahl, 2013, återgiven med tillåtelse)
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2.3 Webbhotell i Sverige

Enligt Statistiska centralbyrån (2014) finns det idag 1 706 företag i branschen som omfattar 
dataservicebyråer, hostingföretag och 
 

Figur 3. Tillgänglig statistik från statistikdatabasen 2014, (Statistiska centralbyrån, 2007)

 
Figur 3 visar antalet anställda på dataservicebyråer, hostingföretag och webbhotellstjänster 
(63.110.02 webbhotelltjänster 
Antalet 0 anställda innebär enskilda 
 
Av de 1 706 dataservicebyråer, hostingföretag och webbhotellstjänster som Statistiska 
centralbyrån (2007) redovisar finns det tre webbplatser som redovisar namngivna webbhotell.

• Webbhotellsguiden namnger 96 svenska webbhotell. (Webbhotellsguiden

• Allawebbhotell namnger 371 webbhotell, flertalet svenska och några utländska. 
 (Allawebbbhotell, 2014).

• Infoo, den svenska officiella webbkatalogen redovisar 245 svenska webbhotell. (Infoo, 
2014). 

2.3 Webbhotell i Sverige 

Enligt Statistiska centralbyrån (2014) finns det idag 1 706 företag i branschen som omfattar 
dataservicebyråer, hostingföretag och webbhotellstjänster i Sverige. 

Tillgänglig statistik från statistikdatabasen 2014, (Statistiska centralbyrån, 2007)

visar antalet anställda på dataservicebyråer, hostingföretag och webbhotellstjänster 
.02 webbhotelltjänster - svensk produktindelning efter näringsgren 

anställda innebär enskilda företag utan anställda. 

Av de 1 706 dataservicebyråer, hostingföretag och webbhotellstjänster som Statistiska 
ar finns det tre webbplatser som redovisar namngivna webbhotell.

Webbhotellsguiden namnger 96 svenska webbhotell. (Webbhotellsguiden

Allawebbhotell namnger 371 webbhotell, flertalet svenska och några utländska. 
2014). 

svenska officiella webbkatalogen redovisar 245 svenska webbhotell. (Infoo, 
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Enligt Statistiska centralbyrån (2014) finns det idag 1 706 företag i branschen som omfattar 

 
Tillgänglig statistik från statistikdatabasen 2014, (Statistiska centralbyrån, 2007).  

visar antalet anställda på dataservicebyråer, hostingföretag och webbhotellstjänster 
svensk produktindelning efter näringsgren – SPIN 2007). 

Av de 1 706 dataservicebyråer, hostingföretag och webbhotellstjänster som Statistiska 
ar finns det tre webbplatser som redovisar namngivna webbhotell. 

Webbhotellsguiden namnger 96 svenska webbhotell. (Webbhotellsguiden, 2014) 

Allawebbhotell namnger 371 webbhotell, flertalet svenska och några utländska. 

svenska officiella webbkatalogen redovisar 245 svenska webbhotell. (Infoo, 
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2.4 Vad är ett webbhotell 

Ett webbhotell är ett företag som enligt Statistiska centralbyrån (2007) “omfattar 
tillhandahållande av infrastrukturen för att vara värd för en kunds webbplats och tillhörande 
filer på ett ställe som sörjer för en snabb, tillförlitlig anslutning till Internet, vilken kan vara: 
– begränsad i utrymme på en enskild server 
– ett omfattande paket av tjänster som innehåller hosting och hantering av webbplatsen och 
anknutna applikationer  
– har ett omfattande paket av tjänster som innehåller hosting och hantering av webbplatsen 
och anknutna applikationer.”  
 
För att kunna publicera information på Internet t.ex. en webbsida behöver man placera sina 
informationsfiler dvs. indexfil, mappar, HTML-filer, PHP-filer, bilder och filmer på en 
webbserver som har grundläggande programvaror installerade och tillgång till Internet (World 
Wide Web), detta erbjuder webbhotellen (NE, 2014). En förutsättning för att en webbsida ska 
kunna publicera är att det finns ett domännamn, som till exempel www.kau.se där kau.se är 
domännamnet. 
 
Webbhotell kan indelas i två kategorier, webbhotell som tar ut en kostnad för att använda 
deras tjänster och webbhotell som är kostnadsfria men i gengäld brukar man få reklam på sin 
webbsida som webbhotellet styr över för att få sin inkomst från reklamannonsörerna.   
Kostnadsfria webbhotell är inte så vanliga i Sverige, dock förekommer det några t.ex. 
företaget Hostinger som erbjuder 2000MB utrymme, 100GB trafikgräns, PHP och MySQL, 
website builder är reklamfritt. (Hostinger, 2014). 
 
Det finns möjlighet för företag (webbhotell) att bli återförsäljare till andra webbhotell, dvs. 
hyra webbservrar eller webbutrymme hos webbhotell och i sin tur hyra ut webbutrymmet till 
användare (FSdata, 2014). 
 

2.5 Fördelar med webbhotell 

Kanske den största anledningen till att anlita ett webbhotell är att man inte behöver äga den 
tekniska utrustningen såsom webbserver eller inneha den kunskap om den tekniska 
utrustningen och dess programvaror som krävs. Webbhotellen tillhandahåller webbservrar, 
lämpliga lokaler, kunnig personal och bra bredband (Internetförbindelse).  
 
Säkerheten är ytterligare en stor fördel. Webbhotellen har personal som har ständig 
övervakning vad som sker med webbservrarna och datatrafiken. Denna övervakning kan man 
som privatperson eller som företagare inte alltid ha.  
 
Ett webbhotell är ett relativt enkelt alternativ för att publicera den information som ska 
synliggöras på Internet. Tiden från att man registrerat sig på ett webbhotell tills man har 
access för att ha möjlighet att publicerat sina filer handlar om från några timmar till något 
dygn enligt min egen erfarenhet. 
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Flertalet webbhotell erbjuder en kontrollpanel via inloggningskontot t.ex. c-panel, där man 
administrerar sina e-postadresser, filhantering, säkerhetskopiering mm. 
 
Innehållhanteringssystem (CMS) som t.ex. Joomla eller Wordpress kan en del webbhotell ha 
som förinstallerade program, dvs. att webbadministratören kan med enkel knapptryckning 
(one-click installer) får programmet installerat på sin domän. (Binero, 2012) 
 
Webbhotellen erbjuder en mailserver vilket innebär att man har tillgång till e-post. E-posten 
kombineras med det registrerade domännamnet. Vilket ger ett enhetligt intryck framför allt 
för företagare. Exempel, domännamn www.kau.se och tillhörande e-post, t.ex. 
förnamn.efternamn@kau.se. 
 
Webbhotellen erbjuder support i olika omfattning. De brukar erbjuda support via telefon, 
FAQ, chatt eller e-post och ibland finns det tillgång till handledningsdokument och 
videohandledning samt diskussionsforum.  
Utländska webbhotell som vänder sig till den svenska marknaden har även support på 
svenska.  
 
Webbhotellen tar backup på sina webbservrar och samtidigt brukar de erbjuda en funktion via 
kontrollpanelen som innebär att man själv kan ta kopior på informationsfilerna på ett enkelt 
sätt. Det finns även möjlighet att återställa sin webbsida från kontrollpanelen. 
 
Webbhotell som är s.k. registrarer kan hantera både kostnaden från domänen och från 
webbhotellet med en gemensam faktura. (The Cloud host, 2009). 
 
Ett webbhotell som är fysiskt placerat i Sverige har en mycket kort tidsfördröjning vid 
hämtning av webbsidor jämfört med ett webbhotell som är geografiskt längre bort. (Pollock, 
2013) 
 
Det finns ett distansavtal (SFS 2005:59) som innebär att du som konsument ska ha ångerrätt 
när du har köpt en tjänst från ett webbhotell (Konsumentverket, 2007).  
 
Webbhotell erbjuder öppet köp eller prova på i 14-60 dagars utan kostnad för att testa 
webbhotellets tjänster. Detta gäller för både privatperson och företag. 
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2.6 Nackdelar med webbhotell 

Nackdelar med webbhotell kan vara när driftstop uppstår på webbhotellet. Det innebär för 
webbadministratörerna och webbredaktörerna att tillgängligheten till webbsidan kan vara lika 
med noll samtidigt som läsare får besked “Webbsidan kan inte hittas”. Då har man som 
användare ingen möjlighet att själv kunna påverka detta driftstopp och läsaren av webbsidan 
kan bli irriterad och frustrerad.  
 
Varje webbhotell använder webbservrar och dessa kan vara bestyckade med varierande 
tekniska lösningar och olika operativsystem. Ett webbhotell vars servrar inte har tillräcklig 
kapacitet kan få problem med prestandan man säger att det är “segt”. Dålig prestanda eller 
segt webbhotell kan bero dålig teknisk utrustning. (Välja webbhotell, 2013) 
 
Om webbhotellet har många domäner på en och samma server kan detta resultera i låg 
prestanda då besökarna på webbplatserna på samma server använder servens kapacitet i form 
av bearbetningstid och minnesutrymme. (Pollock, 2013) 
 
Olika kostnader innebär att vissa webbhotell tar ut en överförings- eller en 
installationskostnad andra gör det inte. Det kan även finnas återställningskostnad vilket 
innebär att man får betala för att få sina filer återställda. 
 
Flertalet webbhotell har begränsningar i datatrafikmängden. Det innebär att det finns en 
maxgräns på hur mycket data som förmedlas mellan webbsidan och besökaren. Det kan också 
vara så att man har fri datatrafik men med undantag för strömning av film och ljud. Om 
datatrafiken överskrids innan månaden är slut kan det innebära att webbsidan stängs ner eller 
att prestandan till webbsidan dras ner fram till att ny månad påbörjas.  
 
Webbhotell som inte tar ut någon kostnad för sina tjänster måste driva sina hotell med andra 
resurser och reklam på kundernas webbsidor är ett vanligt inslag.  
 
Ett webbhotell som är geografiskt placerat långt ifrån Sverige har en längre tidsfördröjning 
vid hämtning av webbsidor jämfört med ett webbhotell som är placerad i Sverige. (Pollock, 
2013) 
 
Om webbhotellen inte ansvarar för innehållet på webbservern kan det innebära att 
regelbundna backuper på webbservern och dess innehåll inte utförs. 
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2.7 Webbhotellens kostnader, tjänster och service 

De områden som valts ut att granskas i denna undersökning är de tjänster som samtliga 
webbhotell i undersökningen erbjuder. Tjänsterna presenteras så att läsaren av denna uppsats 
får en baskunskap vad varje tjänst används till och varför. 

2.7.1. Kostnader 

Majoriteten av webbhotellen erbjuder samma tjänster men tar ut olika avgifter. Prisbilden för 
att anlita ett webbhotell varierar. Kostnaden kan variera från 1 kr per månad upp till flera 
hundralappar. Webbhotellen erbjuder olika tjänstepaket och det är webbutrymmet och 
datatrafiken som vanligtvis ökar i takt med priset, men det finns allt för många undantag för 
att detta ska vara en regel. Priset kan även skilja sig åt om man registreras som privatperson 
eller företag.  
 
Kostnader som startavgift, installationsavgift, återställningsavgift, fakturaavgift, flyttavgift, 
varierar mellan webbhotell och många gånger är min erfarenhet att dessa presenteras alltför 
dolt för kunden i marknadsföringen. 
 
Öppet köp eller “test” som vissa webbhotell uttrycker sig gäller både för företag och för 
privatpersoner. Dock gäller inte om man via webbhotellet beställt en domän.  

2.7.2 Funktioner 

2.7.2.1 E-post 
Att läsa och skriva via e-post är idag det flitigaste sätten som vi använder Internet på (Findahl, 
2013) och ett av de vanligaste sätten vi kommunicerar på (Pollock, 2013). 
Ett sätt att skapa sig en e-postadress är att använda sig av t.ex. gmail eller en hotmailadress. 
Dessa e-postadresser kan anskaffas utan kostnad. 
 
På ett webbhotell har man möjlighet att skapa egna e-postadresser utifrån det domännamn 
man har registrerat. Utformningen är valfri men suffixet baseras på det domännamn man har 
på sitt webbhotell.  Exempel, domännamn www.kau.se och tillhörande e-post, t.ex. 
förnamn.efternamn@kau.se. Dessa e-postadresser är mer personliga och lättare att komma 
ihåg samtidigt som e-post som skickats ut från ett företag med suffixet baserat på 
domännamnet är mer trovärdigt än om det kom från en hotmailadress. (Pollock, 2013) 
Webbhotellet erbjuder inloggningsmöjligheter på sin webbsida för att hantera den egna  
e-posten dvs. läsa e-post, skicka e-post, vidarebefordra e-post osv. Webbhotell kan erbjuda 
extra webbutrymmer enbart för e-postfunktionen. 

2.7.2.2. Databas  
En databas är ett sätt att lagra data så att datan blir sökbar och går att kombinera ihop till olika 
listor på en mängd olika sätt. En databas består av tabeller och tabeller består av kolumner och 
rader. Om databasen struktureras på ett bra sätt så finns inte samma information på flera 
ställen i databasen. (Susnet, 2014) 
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För att kunna lagra information på sin webbsida behöver man en databas kopplad till sin 
webbsida. Webbhotellen erbjuder databaser och vanligast är MySQL.  (Webbhotell, 2014) 

2.7.2.3. Kontrollpanel  
Kontrollpanelen som webbhotellen erbjuder kan t.ex. vara en C-panel. C-panel är 
ett gränssnitt på webbhotellet som man har tillgång till om man loggar in på webbhotellets 
webbsida. Där kan man t.ex. administrerar sina e-postadresser, filer, säkerhetskopiera filer, 
titta på loggar, och besöksstatistik (Pollock, 2013). Kontrollpanelerna har även funktioner 
som (one-click installer) vilket innebär att det finns program som man enkelt kan installera på 
sin webbsida. Dessutom förekommer det att man kan bygga sin webbsida direkt i 
kontrollpanelen i en site builder eller web builder och på så vis inte vara beroende av en 
programvara som man har lokalt på sin dator (Loopia, 2014). Figur 4 och 5 visar exempel på 
hur kontrollpanelerna hos One.com och City Network ser ut. 
 

 
 
Figur 4. Kontrollpanel från One.com (2014), (återgiven med tillåtelse). 
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Figur 5. Kontrollpanel från City Network (2014), (återgiven med tillåtelse). 

2.7.2.4 FTP  
File Transfer Protocol (FTP) innebär att man flyttar filer mellan den lokala datorn och 
webbservern med hjälp av en programvara, s.k. FTP-klient. (Nationalencyklopedin 2014c) 
 
När man använder FTP, kommer datorn inte att försöka visa innehållet i en fil och servern 
kommer inte att försöka bearbeta filens innehåll. FTP-klienten kopierar filen till den plats som 
pekas ut. (Pollock, 2013) 
 
Denna metod att flytta filer mellan den lokala datorn var den metod som man använde sig av 
innan kontrollpanelen var uppfunnen. 

2.7.3 Support  
Behöver man hjälp och har frågor som rör sin hemsida och sitt webbhotell kan man vända sig 
till supporten. Support kan erbjudas via chatt, e-post, telefon, FAQ, diskussionsforum, sms, 
film eller dokumentation i form av fakta och handledning som webbhotellet lagt ut på sin 
webbsida. (Pollock, 2013) 
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2.7.4 Webbutrymme 
Ett webbutrymme (diskutrymme) är ett tilldelat lagringsutrymme på webbhotellets 
webbserver. En webbsida innehåller diverse filer och vissa filer är mer utrymmeskrävande än 
andra. Vanlig text är det som tar minst utrymme, större utrymme tar filer med bilder och 
ljudfiler. Störst utrymmer tar filmer som både har bild och ljud i filen. (Bästa billiga 
webbhotell, 2014) “1 Mb motsvarar nästan 400 A4 sidor med text (2500-3000 tecken eller 
ungefär 600 ord)“ (Hotspot, 2014). 

2.7.5 Datatrafik 
Flertalet webbhotell har begränsningar i datatrafikmängden. Det innebär att det finns en 
maxgräns på mycket data som förmedlas mellan webbsidan och besökaren. 
 
“Trafik på Internet handlar om att transportera en mängd data över en viss sträcka”. “All 
trafik på Internet mäts i bytes, vilket vanligtvis anges i miljoner bytes, Megabytes (MB). 
Trafiken, eller mängden trafik, visar hur mycket information som har transporterats från ett 
ställe till ett annat” “När vi pratar om trafik i anslutning till webbutrymmen ingår i trafiken 
alltid det data som transporteras till och från webbutrymmet. Detta inkluderar till exempel det 
som du, ägaren av sidan, laddar upp till webbutrymmet, och det som besökarna laddar ner. Att 
skicka och ta emot e-post ingår även i beräkningen, precis som laddningen av sidor, foton, 
videoklipp och så vidare. Det kan vara stora skillnader på två till synes likadana sidor till 
exempel beroende på om man har kommit ihåg att komprimera bildfiler och liknande till en 
optimal storlek.” (One.com 2014) 
 
Om datatrafiken överstigs innan månaden är slut förvarnar webbhotellen detta och på så vis 
har man möjlighet att uppgradera datatrafiken. Om man inte önskar uppgradera datatrafiken 
kommer webbhotellet att stoppa webbsidan eller sänka hastigheten dvs. prestandan fram till 
att en ny månad påbörjas. 

2.7.6 Kapacitet och prestanda 
Driftstopp kan vara en faktor som kan påverka webbsidan negativt. Webbhotellens 
webbservrar kan vara utrustade med mer eller mindre bra komponenter och programvaror 
som påverkar dess drift. Driftstop har varje webbserver då servrar måste startas om vid t.ex. 
uppgradering av programvara eller om långvarigt strömavbrott sker. Nu finns det tekniker 
som gör att webbhotellens webbservrar “aldrig” stannar och då marknadsförs det som upptid i 
procent. 
 
Webbhotell kan garantera 99,9 % och 100 % upptid. “99,9 procent innebär att webbsidan 
ligger nere 44 minuter på en månad, eller nästan 9 timmar på ett år” (Internetworld, 2010). 
 
En del webbhotell presenterar sina servrars upptid på sin webbplats med historik för att visa 
om eller när deras servrar inte har fungerat.  
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Man kan själv mäta prestandan, snabbheten i databaserna på webbsidan Web Hosting 
Benchmark, (2014) och kontrollera hur många domäner en webbserver har lagrade på 
Yougetsignal (2014) . 
 
Webbhotellen kan även ha flera Internetleverantörer för att garantera att det inte blir stopp på 
Internettrafiken.  
 
Innehållet på webbsidan kan påverka prestandan. Bilder i som har hög upplösning dvs. har ett 
högt pixelantal och innehåller flera MB tar tid att ladda ner och visa på skärmen. (Pollock, 
2013). “Att ladda ner en filstorlek på 150 kb till datorns webbläsare tar ca 2 sekunder via 2 
Mb/s (ADSL)” (Linnéuniversitetet, 2014). 
 
Prestanda kan mätas genom svarstider (pingtider), stresstest och sidladdningstest.  Svarstiden 
(pingtiden) dvs. tiden det tar för webbservern att kommunicera med dig i millisekunder på sin 
webbsida. 
Sidladdningstest innebär att man mäter tiden det tar att hämta informationen från webbservern 
till den lokala datorns webbläsare. Stresstest innebär att belasta webbservern genom att se hur 
många anrop webbplatsen klarar av att hantera. (Johansson, 2014). 

2.7.7 Säkerhet 
Idag finns det många möjligheter för företag och privatpersoner att använda och lagra sin 
information på webbservrar. Företag och privatpersoner väljer bland annat att använda 
webbaserade lösningar för sina affärssystem, bokningssystem eller att använda Googles 
dokument. Det finns dock risk för att kundregister och affärsinformation kan komma i orätta 
händer. 
 
Webbhotellen måste ha hög säkerhet på sina servrar så att obehöriga inte kan hacka sig in på 
servrarna. Samtidigt gäller det för kontoinnehavarna dvs. webbadministratörerna att ha hög 
säkerhetsnivå på lösenord eller installerar t.ex. ett CMS som har säkerhetshål. 
Hög säkerhet innebär att servrarna måste ha uppdaterade virusskydd, och eventuella kryphål 
måste stoppas till av personalen på webbhotellet. Stor kunskap om säkerhet är en viktig 
kompetens för webbhotellets personal. 
 
Heartbleed är en bugg som upptäcktes våren 2014 där det var ett säkerhetshål i ett 
krypteringsprogram som används i kommunikationen mellan datorer och servrar. Denna 
säkerhetsbrist hade inte upptäckts på två år och känslig data och lösenord har läckt ut. 
(Strömkvist, 2014). Det var flertal webbhotell som var drabbade. 
 
Ett intrång kan innebära att filer kopieras eller försvinner samt att webbsidan kan smittas med 
bilder eller annan text som inte ska vara där. 
Backup är en säkerhetsåtgärd som innebär att webbhotellen kopierar materialet som finns på 
servern och att det ska kunna återställas vid eventuell serverkrasch. Backup ska även 
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webbadministratören kunna utföra och idag finns det inbyggda backupfunktioner på 
kontrollpanelen. 
 
Det finns metoder för att öka skyddet som inte tagits upp i denna undersökning och det är att 
kryptera informationen när den skickas upp eller ner från webbhotellets server för att 
möjliggöra säker datakommunikation. (Pollock, 2013). 

2.8 Domänhantering 

Användare av en webbsida äger vanligtvis sitt domännamn och kunskap om domänhantering 
är en viktig del av administrationen på ett webbhotell. Det är Stiftelsen för 
internetinfrastruktur (ISS) som ansvarar för registreringen av domännamn i Sverige. 

2.8.1 Vad är en domän 
“Ett domännamn är enkelt beskrivet en gatuadress på Internet Du skriver det i webbläsaren 
för att komma till en viss webbplats, eller använder det för att skicka e-post. Ett eget 
domännamn är en viktig del i att skaffa sig en unik, digital identitet.” (Nyman, 2013) 
 
Domännamnet brukar kallas för webbadress, webbsidans adress eller Internetadress. Exempel 
på domännamn är www.kau.se där kau.se är domännamnet. Www är inte en del av 
domännamnet. 
 
Ett webbhotell kan inte hantera en webbsida utan ett domännamn. Ett domännamn är något 
som privatpersoner eller företaget är ägare till och ska ha detta registrerat hos Stiftelsen för 
internetinfrastruktur (ISS). Jag har registrerat domännamn och min kostnad för det är 154 kr 
per år (år 2013).  
 
Ett domännamn brukar vara relaterat till webbsidans innehåll som t.ex. aftonbladet.se där 
originalet är tidningen Aftonbladet och då aftonbladet.se innehåller nyheter. Företagen brukar 
se sitt domännamn som en varumärkesidentitet. 
 
Vissa webbhotell är s.k. registrarer där de hanterar domännamnet som en återförsäljare åt ISS. 
(Wolfers, 2009) 

2.8.2 Domännamnets utformning 
 
Enligt ISS finns det regler hur domännamnen ska vara utformade (Stiftelsen för 
internetinfrastruktur 2014). 
 

• “Ett Domännamn under toppdomänen .se får endast bestå av ASCII-tecken, d.v.s. 
bokstäverna a–z, siffrorna 0–9 samt bindestreck. Domännamn måste inledas och 
avslutas med en bokstav eller siffra, och får inte uteslutande bestå av bindestreck”. 

• “Sifferkombinationer i formatet xxxxxx-xxxx som utgör eller kan komma att utgöra 
ett personnummer kan inte registreras”. 
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• “Av tekniska skäl är det inte möjligt att registrera Domännamn som inleds med två 
alfanumeriska tecken följda av två bindestreck”. 

• “Ett IDN-domännamn måste omkodas till ASCII-tecken för att kunna registreras under 
toppdomänen .se”. 

• “Ett Domännamn ska innehålla minst två tecken och får maximalt innehålla 63 
tecken”. 

• “Ett Domännamn kan inte nyregistreras om det är identiskt med ett registrerat 
Domännamn under toppdomänen .se”. 

• “Underliggande domäner till redan registrerade Domännamn hanteras av Innehavaren 
av det aktuella Domännamnet”. 

• “Vissa Domännamn är spärrade av Stiftelsen och kan inte registreras. Dessa 
Domännamn anges på www.iis.se”. 

• “Vissa Domännamn är reserverade för behörig Innehavare och kan registreras först 
efter särskild prövning”.  

 

2.8.3 Toppdomäner 
Det är Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), som ansvarar för 
världens alla toppdomäner. Idag (2014) finns det ca 456 toppdomäner i världen och över 1,3 
miljoner registrerade .se-domäner. (Internet Assigned Numbers Authority, 2014). 
 
Stiftelsen för internetinfrastruktur (IIS) ansvarar idag för toppdomänen .se och administrerar 
även toppdomänen.nu i Sverige. (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2014b). 
 
Exempel på toppdomäner är .se, .no och .de. Dessa tillhör Sverige, Norge och Tyskland. 
Toppdomäner kan vara kopplade till länder men även andra som “generiska” toppdomäner är 
till exempel .biz, .info och .name som inte är kopplade till länder. De vanligaste globala 
generiska toppdomänerna är com (kommersiella), .net (nätverk) och .org (organisationer). 
(Wass, 2011) 
 
Nya toppdomäner 
“Det är möjligt sedan 2012 att ansöka om unika toppdomäner i stil med .stockholm eller 
.electrolux”. (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2014c). 
“Kostnaden kommer att hamna uppåt 1.1 miljoner kronor plus en årlig kostnad. Detta är en 
möjlighet för storföretag att skydda sina varumärken”. (Maqs, 2013). 
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2.9 Tidigare undersökningar 
Undersökningar som jämför webbhotell med varandra finns det gott om att finna på Internet. 
Dessa undersökningar utgår från egna erfarenheter. Dock är den vetenskapliga substansen i 
dessa undersökningar oklar. 
Jag har inte funnit någon annan vetenskaplig undersökning att tillgå som påminner om denna 
undersökning där man frågat webbadministratörer om deras erfarenheter och upplevelser av 
sina webbhotell som de använder privat eller i sitt arbete.  
 
Tidningen Råd & Rön (2008) som är en kommersiellt oberoende tidning utförde en 
undersökning av webbhotell år 2008. Den undersökningen visar att “det inte är många 
webbhotell som är anpassade för vanliga konsumenter och webbamatörer. Marknadsföring, 
tjänster, och kundhantering är inte genomtänkta och att konkurrensen utförs genom 
prissättning”. 
 
Råd & Rön’s undersökning säger också att “uppladdningstider borde inte skilja så mycket 
mellan hotellen, men det gör det. Om du publicerar stora filer kan det skilja åtskilligt i tid för 
uppladdning mellan snabbast och långsammast. Det är svårt att veta vad som påverkar 
uppladdningstiden, men ska du lägga upp flera hundra megabyte bör du undvika de 
långsammaste”. 
 
Enligt samma undersökning är supportavtalet bland det viktigaste som man ska titta på vid 
valet av webbhotell medan andra undersökningar som är utförda av Webbhotells (2014) är det 
stabilitet dvs. att det inte blir avbrott i kontakten med webbsidan som är det viktigaste enligt 
26 av 77 respondenter (figur 6). Respondenternas kännedom om webbhotell eller om de 
administrerar webbhotell är okänt i denna undersökning. 
 
 

 
Figur 6. Resultat  “Vilken egenskap hos ett webbhotell är viktigast för dig?” (Källa: Bearbetad från 
Webbhotells, 2014). 

 
Även Bäst i test guiden (2014)  skriver att det som “prioriteras högst är driftsäkerheten, följt 
av priset”  
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Ivar Johansson (2014) har på webbsidan webbmekanikern i mars, 2014 skrivit en artikel om 
prestandatest på 11 stycken webbhotell.  Då 8 av dessa webbhotell ingår i denna undersökning 
har jag valt att presentera hans resultat här (figur 7 och figur 8).  
 

 
Figur 7. Resultat sidladdningstest. X = webbhotell som inte ingår i uppsatsens undersökning. 
(Johansson, 2014, återgiven med tillåtelse). 

 
Ivar Johansson (2014) har utfört ett sidladdningstest (figur 7) som innebär att man mäter tiden 
det tar att hämta informationen från webbservern till den lokala datorns webbläsare 
(Johansson, 2014). Den undersökningen innefattade åtta av denna undersöknings webbhotell. 
De webbhotell som i figur 7 är överkryssade ingår inte i denna undersökning. 
 
Sidladdningstest: “Att City Network är snabbare utan server-cache är högst troligen bara en 
tillfällighet; eftersom de använder sig av Varnish spelar det ingen roll ifall sidan cachas via 
WordPress eller inte, det är för övrigt därför de levererar sidan snabbast utan server-cache. 
 
Ifall man ska gå efter siffrorna för testet utan server-cache så kommer Mebo på andraplats tätt 
följt av FS Data. Med server-cache levererar överraskande nog One.com sidan snabbast, tätt 
följt av FS Data och Oderland.” 

Ingår ej i uppsatsens undersökning  X 
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Figur 8. Resultat stresstest. X = webbhotell som inte ingår i uppsatsens undersökning.  (Johansson, 
2014, återgiven med tillåtelse). 

 
Ivar Johanson (2014) har även utfört ett stresstest som innebär att överbelasta webbservern 
genom att se hur många anrop webbplatsen klarar av att hantera. Hans undersökning 
innefattade åtta av denna undersöknings webbhotell (figur 8). De webbhotell som i figur 8 är 
överkryssade ingår inte i denna undersökning. 
 
Stresstest: “Stresstestet visar andra resultat. Utan server-cache hanterar City Network flest 
samtida anrop per sekund, men eftersom de som sagt använder sig av Varnish kan vi 
konstatera att FS Data hanterar flest samtida anrop till PHP-skript per sekund, följt av 
Space2u. 
Med server-cache hanterar Ipeer flest anrop per sekund med en ganska god marginal (man får 
dock tänka på att de har sina servrar på som samma ort som testet utfördes ifrån, vilket kan ha 
viss påverkan), följt av Crystone och Oderland”. (Johansson, 2014). 

Ingår ej i uppsatsens undersökning  X 
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3. Metod 

I metodkapitlet beskrivs olika forskningsansatser och vilka som har används i denna 

undersökning. Beskrivning av valet av metod och tillvägagångssättet redovisas. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

3.1.1 Forskningsmetodik 

Då jag i min undersökning har tittat på elva webbhotell och samlat in information om t.ex. 
antal anställda, datatrafik, webbutrymme och funktioner samtidigt som jag gjorde 
frågeformulärsundersökningen där webbadministratörerna redogjorde sina uppfattningar har 
jag använt forskningsmetodiker som grundat teori, fenomenografi och kvantitativ metod. 

3.1.1.1 Grundad teori 

Grundad teori är enligt Patel & Davidsson (2011) ett sätt för forskaren att gå in i empiriskt 
arbete utan förutfattade meningar. Frågeställningen är inte förutbestämd utan den kan 
förändras under den tid som forskningen pågår. Man arbetar parallellt med datainsamlingen 
och den teoretiska insamlingen. I grundad teori kan olika datainsamlingar användas. 

3.1.1.2 Fenomenografi  

Fenomenografi är att studera uppfattningar enligt Patel & Davidsson (2011). En 
fenomenografisk undersökning innehåller öppna kvalitativa frågor där respondenten beskriver 
sin uppfattning med egna ord. Det insamlade materialet läses och sorteras till ett mönster blir 
tydligt. Mönstret kategoriseras och får inte överlappa varandra utan ska stå i relation till 
varandra. “Systemet av kategorierna kallas för undersökningens utfallsrum och beskriver 
uppfattningar om ett fenomen och utgör resultatet av analysen” 

3.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Utifrån den frågeställning som man valt kan man välja att undersöka på två olika sätt, 
kvalitativ- eller kvantitativ metod. Skillnaden är hur man framställer, behandlar och 
analyserar de insamlade svaren.  
Den kvalitativa undersökningen erbjuder en mer ingående fördjupning i ämnet och som metod 
kan man använda sig av enkäter, observationer eller intervjuer. Forskaren är själv ett viktigt 
redskap då det gäller att samla in och tolka data i den kvalitativa metoden. Metoden blir därför 
i denna mening mer "subjektiv". 
Den kvantitativa metoden har ofta med siffror att göra, statistiska analyser. Kan vara 
läkemedelseffekter, kontrollerande experiment, noggranna mätningar (inom naturvetenskap) 
(Patel & Davidsson, 2011). 
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3.1.3 Insamlingstekniker 
Det finns olika tekniker att samla information för att få frågeställningarna besvarade. 
Tekniken beror på vad som ser ut att ge de bästa svaren utifrån de resurser som finns att tillgå.  
Dokument som även är ett samlingsnamn för fotografier, film och bandinspelning är teknik 
som används för att få svar på faktiska förhållanden och faktiska skeenden. När dokumenterat 
material samlas in är det viktiga att materialet som samlas in inte bara stöder de egna idéerna 
utan också motstrider resultatet. Vid granskning av dokument ska man avgöra om det handlar 
om fakta eller om upplevelse. Dokumentet ska granskas källkritiskt genom att kontrollera var 
och när dokumentet skapades, varför det skapades och vilket syfte hade skribenten 
med innehållet.  
 
Intervju och frågeformulär är ytterligare tekniker för att samla information. Intervju är en 
teknik där man träffar respondenter eller har intervjun via ett telefonsamtal. I en 
intervjusituation där frågor ställs för att användas i en undersökning kan det vara ett problem 
med att få respondenter att delta. Det krävs att få respondenterna att bli motiverade. 
Motivering kan skapas genom att informera respondenten om vad undersökning handlar om 
och att väcka ett intresse. Det gäller också att informera om att bidraget som respondenten ger 
kan i slutänden göra en förändring och att bidraget är viktigt.  
Vid det personliga mötet är det viktigt att inte påverka respondenten genom att döma, 
kritisera, uppmuntra eller fylla i/avsluta meningar. Det gäller också att vara neutral i sitt 
kroppsspråk så att ansiktsmimiken inte kan misstolkas som att respondenten ger ett felaktigt 
svar eller att respondenten känner sig obekväm i sin roll. 
 
Triangulering - kan vid datainsamling enligt Patel & Davidsson (2011) tillämpas via t.ex. 
intervjuer, observationer, dagböcker och dokumentation. Vid analysen sammanställs 
informationen och utfallet kan visa att metoderna stödjer varandra eller pekar åt var sitt håll. 
Vid en intervju eller vid en enkätundersökning är det noga med att klargöra för respondenten 
om svaren är anonyma eller konfidentiella. Skillnaden mellan anonymitet och konfidentiell är 
att vid anonymitet finns ingen möjlighet att identifiera personen. Dvs. inget namn, 
personnummer eller adress finns kopplat till svaren. Konfidentiellt innebär att vi vet vem 
personen är och därigenom också svaren men det är bara vi som har tillgång till detta.  
Vid frågeformulär är det missivet dvs. det förklarande brevet som följer enkäten som ska ge 
respondenten information om undersökningen, syftet och vilket bidrag som svaren kan 
resultera till. Finns det möjlighet kan ett bidrag i form av t.ex. en trisslott öka motiveringen att 
besvara enkäten. (Patel & Davidsson, 2011). 

3.1.4 Standardisering och strukturering 

När det gäller insamling av information bör man enligt Patel (2003), tänka på två aspekter. 
Den ena är standardisering och den andra är strukturering. 
Standardisering - när vi samlar information via frågor är det utformningen och ordningen på 
frågorna och ansvaret som läggs på intervjuaren.  
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Om en intervju sker med frågor som skapas under intervjun och frågorna kommer i en 
ordning som följer sig naturligt kallas detta för låg grad- eller ostandardiserad intervju. Vid 
intervjuer där frågorna är ordagrant lika och följer i exakt samma ordning kallas det för helt 
standardiserad intervju. 
 
Helt standardiserade intervjuer används när man vill jämföra och dra allmänna slutsatser av de 
inkomna svaren. Enkäter är en standardiserad intervju. 
Strukturering - hur öppna är frågorna för respondenten att tolka och vilken inställning eller 
kunskap har respondenten. 
Graden av strukturering innebär i vilket omfång som respondenten kan lämna sitt svar. 
Intervjuer där respondenten får skriva ner sitt svar i den utsträckning som önskas kallas för 
ostrukturerad intervju. Intervjuer med fasta svarsalternativ kallas för helt strukturerande.   
Genom att blanda graden av standardisering och graden av strukturering får man olika 
varianter av enkäter och intervjuer (Patel & Davidsson, 2011). 

3.2 Undersökningens metod 

En litteraturstudie och empirisk studie har utförts för att kunna besvara frågeställningen i 
denna undersökning: 

Finns det avgörande skillnader på kostnader, funktioner och service mellan de olika 
webbhotellen och vad anser webbhotellkundernas webbadministratörer om kostnader, 
funktioner och service som de erhåller?   

3.2.1 Litteraturstudie 

Genom att läsa böcker, artiklar och andra studier, då främst via Internet har jag förkovrat mig 
i ämnet. Dessvärre har det inte funnits det vetenskapliga underlaget att jämföra webbhotell 
med varandra i önskad omfattning. Det har dock funnits sekundär information om just 
webbhotell som t.ex. artiklar från olika webbsidor där man själv har granskat olika webbhotell 
och utgått från eget granskningsresultat och egna erfarenheter men även där besökare på 
webbsidan har haft möjlighet att rösta eller kommentera. Dessa sidor har jag gått noga igenom 
och sållat bort det som gett en för tydlig bild av marknadsföring i artikeln. 
 
Resultatet av undersökningen utgörs av elva webbhotell som webbadministratörerna anlitade. 
Dessa webbhotell har jag undersökt genom att läsa marknadsföring, information och avtal. På 
så vis har jag gjort mig en uppfattning om de olika webbhotellens förutsättningar för att sedan 
kunna jämföra webbhotellens tjänster mellan varandra samtidigt som jag har studerat 
webbadministratörernas inkomna svar. 

3.2.2 Empirisk studie 

Mitt val av metod för min uppsats har varit grundad teori då resultatet från empirin hela tiden 
gjorde att teorin var tvungen att uppdateras. Ny information och fakta fick studeras parallellt 
under hela arbetet med uppsatsen. 
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Jag har valt att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt då syfte med denna uppsats är att lyfta 
skillnaderna mellan webbhotell och deras tjänster som kan vara av betydelse för 
privatpersoner och företag som står inför valet att anlita ett webbhotell.  

Att utföra personliga intervjuer med målgruppen uteslöts då målgruppen har okända 
geografiska placeringar och att försöka upprätta kontakt med dessa hade varit för tidsödande 
och komplicerat.  

Att studera målgruppen i så kallade observationer som oftast är ostrukturerade, dvs. man 
antecknar det som händer allteftersom det händer, var inte relevant i undersökningen då 
frågeställningarna i första hand är inriktad på uppfattningar (Patel & Davidsson, 2011). 

3.2.3 Frågeformulärsundersökningen 

I den empiriska delen av uppsatsen utfördes en digital frågeformulärsundersökning där 
formulärets innehåll och omfattning bestämts i förväg för att få svar på frågeställningarna 
enligt kapitel 1.4.  

Undersökningen var uppdelad i olika frågeområden som rör var och en av de tjänster som 
studien fokuserat på enligt kapitel 2.7. 

Formulärundersökningen var en undersökning med attitydfrågor och med inslag av 43 
kvalitativa frågor och enligt Patel och Davidsson (2011) är det en högstrukturerad enkät som 
har hög grad av standardisering. “Dvs. användaren svarar på en fråga som har fasta 
svarsalternativ”. Frågor som var öppna bidrog med ett inslag i undersökningen som inriktar 
sig på de mjuka värdena och dessutom tillät deltagarna i studien att både tala till punkt och 
förtydliga sitt svar. Patel och Davidson (2011). 

För att utöka den sekundära informationen och framförallt få information om webbhotellen 
från deras kunder, har webbadministratörer varit målgruppen i frågeformulärsundersökningen. 
Denna målgrupp har valts ut genom att i frågeformulärsundersökningen har påståenden gjorts: 
“Jag har fulla administrationsrättigheter till kontot på webbhotellet.” (Fråga 2.1, bilaga 2). 
“Jag har möjlighet att logga in på webbhotellets konto och administrera informationsfilerna.” 
(Fråga 3.4, bilaga 2). Genom att svara - ja på dessa frågor har man uppfyllt kriterierna för 
målgruppen. 

En del av svarsalternativen på frågorna var en graderad femgradig skala, från ett till fem där 
ett viktades som “instämmer helt” och fem där frågan “instämmer inte”. Svarsalternativ tre är 
en så kallad neutral punkt där svaret varken instämmer eller instämmer ej. (Patel & 
Davidsson, 2011) 

Varje frågeområde avslutades med en öppen kvalitativ fråga där respondenten hade möjlighet 
att skriva ner sina tankar och erfarenheter. Enligt Patel och Davidsson (2011) är detta låg grad 
av strukturering med hög grad av standardisering. 
 
Inledningen till frågeformuläret dvs. missivet förklarade syftet med undersökningen och 
bidragande motivation till att besvara frågorna var att delta i en utlottning av biobiljetter. 
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4. Empiri 

Empiriavsnittet avser att presentera en sammanställning av insamlade empiriska data som 

erhållits genom faktainsamling på webbhotellens webbsidor samt enkätundersökning av 

webbadministratörer från respektive webbhotell. 

4.1 Frågeställning 

Kapitel 1.4 redogör för frågeställningar för hela uppsatsen och för att få svar på dessa 
frågeställningar har frågor utarbetats som webbadministratörerna har svarat på i en 
frågeformulärsundersökning. För att få ordning och struktur på frågorna har dessa delats in i 
sju frågeområden enligt nedan. Motivering till frågeställningen presenteras efter varje 
frågeområde. 
För att få ett förtydligande av dessa frågeområden finns det en detaljerad beskrivning av dessa 
i kapitel 2.7. 
 
Kostnad 
Frågeställningen i undersökningen: 
Är kostnaden rimlig för det som tjänsten erbjuder? 
Har man reklam på sin webbsida även om man betalar för webbhotellet? 
Kan man tänka sig byta ut kostnaden mot reklam? 
Betalar man för de funktioner som man använder? 
 
Frågeställningen om pris är en central fråga i undersökningen då prislappen kan styra kundens 
inköp. Det var även intressant att se om det fanns intresse för att byta ut kostnaden mot 
reklam då det idag finns webbhotell som erbjuder kostnadsfritt mot reklam. Webbhotellen 
erbjuder tjänstepaket som innehåller webbutrymme, datatrafik, databas, e-post osv. Det fanns 
ett intresse att se om webbadministratörerna var nöjda med det som webbhotellet erbjöd och 
vad de betalade. 
 
Funktioner 
Frågeställningen i undersökningen: 
Är man nöjd med de funktioner som finns tillgängliga? 
Saknas det funktioner? 
Finns det tillgång till e-post? 
Begränsningar i antal e-postadresser? 
Finns det tillgång till databas? 
Finns det tillgång till en administrativ kontrollpanel? 
Finns tillgång till FTP? 
 
Frågeställning om vilka funktioner som fanns tillgängliga och om man var nöjd med dessa 
eller om något saknades är ett sätt att mäta webbadministratörernas uppfattning om funktioner 
som är av intresse för undersökningen för att jämföra webbhotellen. 
 
Support 
Frågeställningen i undersökningen: 
Använder man sig av support? 
Använder man sig av webbhotellens support i första hand? 
Är man nöjd med den support som webbhotellet erbjuder? 
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Support och om man använder sig av support är av intresse då support är en parameter som 
kan styra valet av att anlita eller lämna ett webbhotell. 
 
Webbutrymme 
Frågeställningen i undersökningen: 
Är utrymmet tillräcklig för mina behov? 
Har man varit tvungen att uppgradera utrymmet och har det då inneburit en ökad kostnad? 
 
Om man beställer ett webbutrymme innan man har upprättat sin webbsida kan det vara svårt 
att veta vilket utrymme som krävs. Frågeområdet identifierar om man tänkt till före och om 
det har uppstått någon extra kostnad. 
 
Kapacitet och prestanda 
Frågeställningen i undersökningen: 
Bra kapacitet och hastighet, har webbsidan fungerat bra? 
Har webbhotellet haft många eller långa driftstopp? 
Har det uppstått driftstopp och har det då inneburit negativa konsekvenser?  
 
Om webbsidan ligger nere eller det tar lång tid att få upp den på skärmen kan det innebära att 
besökarna lämnar sidan omgående eller att irritation uppstår. Webbadministratörernas 
uppfattning om kapacitet är viktig för jämförelse och val av webbhotell. 
 
Säkerhet 
Frågeställningen i undersökningen: 
Har webbhotellet haft säkerhetsbrister och har det inneburit några negativa konsekvenser?  
Om det funnits säkerhetsbrister har dessa snabbt åtgärdats? 
Tar webbhotellet backup på filer? 
Är webbadministratören medveten om att backup av filer också är eget ansvar? 
 
Att upprätta en webbsida kräver stort engagemang och tar tid. Om webbsidan raderas av en 
eller annan anledning måste den återställas. Webbadministratörernas uppfattning om säkerhet 
är viktig för jämförelse och val av webbhotell. 
 
Kundlöften 
Frågeställningen i undersökningen: 
Uppfyller webbhotellen sina löften? 
 
Frågan svarar på hur pålitligt och engagerat webbhotell man har, är en viktig för jämförelsen 
vid val av webbhotell. 
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4.2 Metodförfarande 

4.2.1 Undersökningens målgrupp 
Det digitala frågeformuläret ställdes till en målgrupp av webbadministratörer som fanns runt 
om i Sverige. Målgruppen valdes ut för att frågeställningarna vänder sig till de personer som 
har fulla administratörsrättigheter till webbhotellets konto och god kännedom om 
webbhotellen tjänster samt erfarenhet. 

4.2.2 Undersökningsverktyg 

Formuläret var en digital enkät, dvs. ett webbformulär som var framtagen med hjälp av 
verktyget Google form. Google form har många funktioner som är riktigt bra. Den har dock 
begränsningar i layouten och rubriksättningen “Övrigt” är ett fast alternativ som inte går att 
ändra. När formuläret är färdigställt har man möjlighet att skicka ut formuläret via e-post eller 
få åtkomst till formuläret via en länk. Inkomna svar från respondenterna delges i Excelformat 
samt diagramform. Se formuläret i sin helhet, bilaga 2. 

4.2.3 Kontakt med målgruppen  

Lösningen för att nå ut till målgruppen var att skapa ett digitalt formulär och placera ut en 
länk på olika forum. Något annat alternativ att utföra undersökningsfrågorna fanns inte då det 
är målgruppen specifika kompetenser och erfarenheter som eftersträvades samt att 
målgruppen finns på odefinierade platser och kan enklast nå via forum på webben.   
Formuläret lades ut på följande webbadresser under 2014-03-18 - 2014-04-21: 
http://www.wn.se 
http://www.phpportalen.net 
http://forum.joomla.org 
http://eforum.idg.se 
http://forum.macworld.se/ 
 
Samtliga webbadresser är s.k. forum där man skapar ett användarkonto med användarnamn 
och på så vis har möjlighet att skapa ett inlägg dvs. ställa en fråga som sedermera kan 
besvaras av andra som också har registrerade användarnamn. Se formuleringen för missivet i 
bilaga 2. För att locka användarna att besvara enkäten erbjöds en vinst i form av två 
biobiljetter.  
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4.3 Resultat 

Resultatet av frågorna enligt kapitel 4.1 och frågeformuläret, bilaga 2 inkom det svar från 20 
webbadministratörer och från 15 olika webbhotell. Det förväntade resultatet av det digitala 
frågeformuläret var ca 10 respondenter från minst 5 olika webbhotell.  
 
De inkomna webbhotellen var 13 svenska webbhotell och 2 var webbhotell som vänder sig till 
den svenska marknaden men har sitt huvudkontor utanför Sverige. Webbadministratörerna har 
även delat med sig av sina egna erfarenheter från sitt webbhotell som redovisas för varje 
webbhotell i bilaga 1. 
 
Sex inkommande svar togs bort på grund av: 

• Två svarsformulär kan inte betraktas som seriösa.  

• En webbadministratör angav inte namnet på webbhotellet.  

• Ett webbhotell vände sig inte till den svenska marknaden. 

• En webbadministratör angav två webbhotell. 

• En respondent hade inte fulla administratörsrättigheter. 

 
Detta resulterade i 14 respondenter och 11 webbhotell som ingår i denna undersökning. 
 
Åtta personer som angav sin e-postadress för att delta i utlottningen och Anders från 
Hedemora vann två biobiljetter. 
 
Dessa elva webbhotell ingår i undersökningen: 

• Binero.se 

• Bitcloud.se 

• Citynetwork.se 

• Cloudax.se 

• FSdata.se 

• Inleed.se 

• Loopia.se 

• ManuFrog Webhotell 

• Mebo.se 

• One.com 

• Orderland.se 
 
Det har gjorts undersökningar av webbhotell tidigare men någon undersökning som direkt har 
vänt sig till webbadministratörer har inte hittats.  



 

4.4 Undersökningsresultat

Sammanlagt har det inkommit svar från 11 olika webbhotell och från 14 webbadministratö
 
I sammanställningen, tabell 
skillnadens mellan webbhotellens antal anställda, kostnader, support och funktioner. Text 
markerat med rött innebär att det är avvikande resultat. I bilaga 1 finn
mer detaljerad utformning samt “övrigt” där 
 
Tabell 1. Sammanställning av elva webbhotell (

4.4 Undersökningsresultat 

Sammanlagt har det inkommit svar från 11 olika webbhotell och från 14 webbadministratö

 1 presenteras webbhotellen i tabellform för att lättare se 
skillnadens mellan webbhotellens antal anställda, kostnader, support och funktioner. Text 
markerat med rött innebär att det är avvikande resultat. I bilaga 1 finns sammanställningen i 
mer detaljerad utformning samt “övrigt” där avvikelser presenteras. 

. Sammanställning av elva webbhotell (Källa: författare) 
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Sammanlagt har det inkommit svar från 11 olika webbhotell och från 14 webbadministratörer.  

presenteras webbhotellen i tabellform för att lättare se 
skillnadens mellan webbhotellens antal anställda, kostnader, support och funktioner. Text 

s sammanställningen i 

 



 

4.5 Svarsresultat från webbadministratörerna

Svaren från webbadministratörerna redovisas enligt undersökningens frågeställningar. 
Stapeldiagrammens svarsalternativ: 1= “Instämmer helt”, 5 = “Instämmer inte”

4.5.1 Kostnad 

 
Figur 9. Resultat på fråga nr 1.3
(Källa: författaren). 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 1.3 (bilaga 2) “
webbhotellet erbjuder mig”. 
 
Svar: 43 % (6 st.) av webbadministratörerna är nöjd med kostnaden som för det som 
webbhotellen erbjuder (“Instämde helt”). 14
helt nöjd. 36 % (5 st.) ansåg att de inte var nöjda med kostnaden för det som webbhotellen 
erbjöd (“Instämde inte”) (figur 9)

 

Figur 10. Svar på fråga 1.3  “Jag är nöjd med kostnaden för det som webbhotellet erbjuder mig
(Källa: författaren). 

 
Stapeldiagrammet (figur 10) presenterar 
det som webbhotellet erbjuder mig

 
Minst nöjda kunder använder Binero, City 
Oderland har de dyraste tjänstepa
webbutrymmet, 1GB. 
 

Instämmer helt 

Instämmer helt 

Instämmer inte 

4.5 Svarsresultat från webbadministratörerna 

webbadministratörerna redovisas enligt undersökningens frågeställningar. 
Stapeldiagrammens svarsalternativ: 1= “Instämmer helt”, 5 = “Instämmer inte”

1.3 “Jag är nöjd med kostnaden för det som webbhotellet erbjuder mig

Frågeställningen i undersökningen nr 1.3 (bilaga 2) “Jag är nöjd med kostnaden för det som 

av webbadministratörerna är nöjd med kostnaden som för det som 
webbhotellen erbjuder (“Instämde helt”). 14 % (2 st.) var ganska nöjda och 7

ansåg att de inte var nöjda med kostnaden för det som webbhotellen 
(figur 9). 

Jag är nöjd med kostnaden för det som webbhotellet erbjuder mig

Stapeldiagrammet (figur 10) presenterar svaret på fråga 1.3  “Jag är nöjd med kostnaden för 

det som webbhotellet erbjuder mig.” fördelat per webbadministratör och webbhotell.

Minst nöjda kunder använder Binero, City Network och Inleed. Binero, City 
tjänstepaketen i undersökningen. Inleed erbjuder det minsta 

Instämmer inte 
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webbadministratörerna redovisas enligt undersökningens frågeställningar. 
Stapeldiagrammens svarsalternativ: 1= “Instämmer helt”, 5 = “Instämmer inte” 

 

Jag är nöjd med kostnaden för det som webbhotellet erbjuder mig” 

Jag är nöjd med kostnaden för det som 

av webbadministratörerna är nöjd med kostnaden som för det som 
var ganska nöjda och 7 % (1 st.) var inte 

ansåg att de inte var nöjda med kostnaden för det som webbhotellen 

 
Jag är nöjd med kostnaden för det som webbhotellet erbjuder mig.”  

Jag är nöjd med kostnaden för 

.” fördelat per webbadministratör och webbhotell. 

, City Network och  
en i undersökningen. Inleed erbjuder det minsta 



 

Frågeställningen i undersökningen: “
webbsida om man betalar för webbhotellet

Svar: Nej 
 

 
Figur 11. Resultat på fråga nr 1.5
mot reklam.”  (Källa: författaren). 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 1.5 (bilaga 2) “
webbhotell som ersätter kostnaden mot reklam.

 
Svar: 7 % (1 st.) av webbadministratörerna skulle kunna tänka sig att byta kostnaden mot 
reklam (“Instämde helt”). 7 % (1 st
79 % (11 st.) skulle inte tänka sig det (“Instämde inte”)
 

Figur 12. Svar på fråga 1.5, “Jag skulle tänka mig byta till ett webbhotell som ersätter kostnaden mot 
reklam.” (Källa: författaren). 

 
Stapeldiagrammet (figur 12) presenterar svaret på fråga 1.5, “
webbhotell som ersätter kostnaden mot reklam

webbhotell. 
 
Inleeds webbadministratör kan tänka sig att ersätta kostnaden mot reklam. Inleed tillhör det 
webbhotell som har högst kostnad för webbutrymmet men ligger prismässigt relativt lågt.
 

Instämmer helt 

Instämmer helt 

Instämmer inte 

Frågeställningen i undersökningen: “Har man reklam som webbhotellet publicerar på sin 

webbsida om man betalar för webbhotellet?” (Fråga nr. 1.4, bilaga 2.) 

åga nr 1.5 “Jag skulle tänka mig byta till ett webbhotell som ersätter kostnaden 
 

Frågeställningen i undersökningen nr 1.5 (bilaga 2) “Jag skulle tänka

webbhotell som ersätter kostnaden mot reklam.”. 

) av webbadministratörerna skulle kunna tänka sig att byta kostnaden mot 
% (1 st.) skulle kanske kunna tänka sig det. 7 

skulle inte tänka sig det (“Instämde inte”) (figur 11). 

Jag skulle tänka mig byta till ett webbhotell som ersätter kostnaden mot 

Stapeldiagrammet (figur 12) presenterar svaret på fråga 1.5, “Jag skulle tänka mig byta till ett 

webbhotell som ersätter kostnaden mot reklam.” fördelat per webbadministratör och 

webbadministratör kan tänka sig att ersätta kostnaden mot reklam. Inleed tillhör det 
webbhotell som har högst kostnad för webbutrymmet men ligger prismässigt relativt lågt.

Instämmer inte 
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Har man reklam som webbhotellet publicerar på sin 

 

Jag skulle tänka mig byta till ett webbhotell som ersätter kostnaden 

Jag skulle tänka mig byta till ett 

) av webbadministratörerna skulle kunna tänka sig att byta kostnaden mot 
 % (1 st.) är neutral. 

 
Jag skulle tänka mig byta till ett webbhotell som ersätter kostnaden mot 

Jag skulle tänka mig byta till ett 

.” fördelat per webbadministratör och 

webbadministratör kan tänka sig att ersätta kostnaden mot reklam. Inleed tillhör det 
webbhotell som har högst kostnad för webbutrymmet men ligger prismässigt relativt lågt. 



 

Figur 13. Resultat på fråga nr 1.6 
(Källa: författaren). 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 1.6 (bilaga 2) “
jag valt att använda”. 
 
Svar: 36 % (5 st.) av webbadministratörerna ansåg att de betalade för de funktioner som de 
valt att använda (“Instämde helt”). 7
inte fullt ut valt att använda. 21
de funktioner som de inte riktigt valt att använda. 21
som de inte valt att använda (“Instämde inte”)
 

Figur 14. Svar på fråga 1.6, “Jag betalar endast för de funktioner som jag valt att använda
författaren).  

 
Stapeldiagrammet (figur 14) presenterar svaret på fråga 1.6, “
funktioner som jag valt att använda

 
Binero, Mebo och One anser att de betalar för funktioner som de valt att använda. City 
Network, Cloudax, Manufrog och Oderland anser att de betalar för funktioner som inte 
används.  
  

Instämmer helt 

Instämmer helt 

Instämmer inte 

på fråga nr 1.6 “Jag betalar endast för de funktioner som jag valt att använda

Frågeställningen i undersökningen nr 1.6 (bilaga 2) “Jag betalar endast för de funktioner som 

av webbadministratörerna ansåg att de betalade för de funktioner som de 
valt att använda (“Instämde helt”). 7 % (1 st.) ansåg att de betalade för de funktioner som de 
inte fullt ut valt att använda. 21 % (3 st.) var neutrala i frågan. 14 % ansåg att de be
de funktioner som de inte riktigt valt att använda. 21 % ansåg att de betalade för de funktioner 
som de inte valt att använda (“Instämde inte”) (figur 13). 

Jag betalar endast för de funktioner som jag valt att använda

Stapeldiagrammet (figur 14) presenterar svaret på fråga 1.6, “Jag betalar endast för de 

funktioner som jag valt att använda.” fördelat per webbadministratör och webbhotell.

Binero, Mebo och One anser att de betalar för funktioner som de valt att använda. City 
, Cloudax, Manufrog och Oderland anser att de betalar för funktioner som inte 

 

Instämmer inte 
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Jag betalar endast för de funktioner som jag valt att använda.” 

Jag betalar endast för de funktioner som 

av webbadministratörerna ansåg att de betalade för de funktioner som de 
ansåg att de betalade för de funktioner som de 

% ansåg att de betalade för 
% ansåg att de betalade för de funktioner 

 
Jag betalar endast för de funktioner som jag valt att använda.”  (Källa: 

Jag betalar endast för de 

webbhotell. 

Binero, Mebo och One anser att de betalar för funktioner som de valt att använda. City 
, Cloudax, Manufrog och Oderland anser att de betalar för funktioner som inte 



 

4.5.2 Funktioner 

 

 
Figur 15. Resultat på fråga nr 3.8
(Källa: författaren). 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 3.8 (bilaga 2) “
fungerar på mitt webbhotell”. 
 
Svar: 70 % (10 st.) av webbadministratörerna ansåg att de var nöjda med hur funktionerna 
fungerade på sina webbhotell (“Instämde helt”). 7
funktionerna fungerade. 7 % (1 
fungerade på webbhotellet (“Instämde inte”)
 

Figur 16. Svar på fråga 3.8, “Jag är nöjd med hur funktionerna fungerar på mitt webbhotell

(Källa: författaren).   
 
Stapeldiagrammet (figur 16) presenterar svaret på fråga 3.8
funktionerna fungerar på mitt webbhotell

 
Binero och Inleed är webbadministratörerna minst nöjda med hur funkti
 
Frågeställningen i undersökningen: “
Svar: Ja 
Frågeställningen i undersökningen: “
bilaga 2) 

Instämmer helt 

Instämmer helt 

Instämmer inte 

Resultat på fråga nr 3.8 “Jag är nöjd med hur funktionerna fungerar på mitt webbhotell

Frågeställningen i undersökningen nr 3.8 (bilaga 2) “Jag är nöjd med hur funktionerna 

 

av webbadministratörerna ansåg att de var nöjda med hur funktionerna 
fungerade på sina webbhotell (“Instämde helt”). 7 % (1 st.) var nästan nöjd med hur 

% (1 st.) var neutral. 14 % var inte nöjda med hur funktionerna 
fungerade på webbhotellet (“Instämde inte”) (figur 15).  

Jag är nöjd med hur funktionerna fungerar på mitt webbhotell

Stapeldiagrammet (figur 16) presenterar svaret på fråga 3.8 (bilaga 2) “Jag är nöjd med hur 

funktionerna fungerar på mitt webbhotell.” fördelat per webbadministratör och webbhotell.

Binero och Inleed är webbadministratörerna minst nöjda med hur funktionerna fungerar.

Frågeställningen i undersökningen: “Finns det tillgång till e-post?” (Fråga nr. 3.1, bilaga 2

Frågeställningen i undersökningen: “Begränsningar i antal e-postadresser?

Instämmer inte 
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Jag är nöjd med hur funktionerna fungerar på mitt webbhotell”  

Jag är nöjd med hur funktionerna 

av webbadministratörerna ansåg att de var nöjda med hur funktionerna 
var nästan nöjd med hur 

med hur funktionerna 

 
Jag är nöjd med hur funktionerna fungerar på mitt webbhotell.”  

Jag är nöjd med hur 

.” fördelat per webbadministratör och webbhotell. 

onerna fungerar. 

?” (Fråga nr. 3.1, bilaga 2) 

postadresser?” (Fråga nr. 3.2, 



 

Svar: Binero, Cloudax webbhotell och City 
postadresser. 
Frågeställningen i undersökningen: “
Svar: Ja 
Frågeställningen i undersökningen: “
och administrera informationsfilerna via en panel?”

Svar: Ja 
Frågeställningen i undersökningen: “
Svar: Ja 
Frågeställningen i undersökningen: “
Svar: Nej 
 

4.5.3 Support 

 

 
Figur 17. Resultat på fråga 4.2  “Jag brukar använda mig av support för att få hjälp

 
Frågeställningen i undersökningen
att få hjälp”. 
 
Svar: 43 % (6 st.) av webbadministratörerna brukar använda sig av support för att få hjälp 
(“Instämde helt”). 14 % (2 st.)
frågan. 14 % (2 st.) använder sig inte så ofta support. 14
(“Instämde inte”) (figur 17). 
  

Instämmer helt 

webbhotell och City Network har begränsningar i antalet e

Frågeställningen i undersökningen: “Finns det tillgång till databas?” (Fråga nr. 3.3, bilaga 2

Frågeställningen i undersökningen: “Jag har möjlighet att logga in på webbhote

och administrera informationsfilerna via en panel?” (Fråga nr. 3.4, bilaga 2.)

Frågeställningen i undersökningen: “Tillgång till FTP?” (Fråga nr. 3.5, bilaga 2.)

Frågeställningen i undersökningen: “Saknas det funktioner?” (Fråga nr. 3.7, bilaga 2. )

Jag brukar använda mig av support för att få hjälp

Frågeställningen i undersökningen nr 4.2 (bilaga 2) “Jag brukar använda mig av support för 

av webbadministratörerna brukar använda sig av support för att få hjälp 
st.) använder sig av support ibland. 14 % (2 

använder sig inte så ofta support. 14 % (2 st.) använder sig inte av support 

 

Instämmer inte 
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har begränsningar i antalet e-

” (Fråga nr. 3.3, bilaga 2) 

Jag har möjlighet att logga in på webbhotellets konto 

(Fråga nr. 3.4, bilaga 2.) 

” (Fråga nr. 3.5, bilaga 2.) 

ga nr. 3.7, bilaga 2. ) 

 

Jag brukar använda mig av support för att få hjälp” (Källa: författaren). 

Jag brukar använda mig av support för 

av webbadministratörerna brukar använda sig av support för att få hjälp 
% (2 st.) var neutrala i 

använder sig inte av support 



 

 

Figur 18. Resultat på fråga 4.3 “När jag behöver support gör jag det oftast via

 
Frågeställningen i undersökningen nr 4.3 (bilaga 2) “
oftast via”. 
 
Svar: 64 % (9 st.) vänder sig till sitt webbhotell för att få support. 7 % (1 
diskussionsforum som inte tillhör web
frågeställning (figur 18). 
 
 

Figur 19. Resultat fråga nr 4.4 
författaren). 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 4.3 (bilaga 2) “
webbhotellet erbjuder mig”. 
 
Svar: 57 % (8 st.) av webbadministratörerna är nöjda med supporten på webbhotellet 
(“Instämde helt”). 7 % (1 st.) är ganska nöjd med supporten. 14
st.) är inte så nöjd med supporten. 14
(“Instämde inte”) (figur 19). 
 

Instämmer helt 

När jag behöver support gör jag det oftast via” (Källa: författaren).

Frågeställningen i undersökningen nr 4.3 (bilaga 2) “När jag behöver support gör jag det 

vänder sig till sitt webbhotell för att få support. 7 % (1 
diskussionsforum som inte tillhör webbhotellet vid support. 29 % (4 

Resultat fråga nr 4.4 “Jag är nöjd med den support som webbhotellet erbjuder mig

Frågeställningen i undersökningen nr 4.3 (bilaga 2) “Jag är nöjd med den support som 

av webbadministratörerna är nöjda med supporten på webbhotellet 
är ganska nöjd med supporten. 14 % är neutrala i frågan. 7

så nöjd med supporten. 14 % (2 st.) är inte nöjda med supporten på sitt webbhotell 

Instämmer inte 
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(Källa: författaren). 

När jag behöver support gör jag det 

vänder sig till sitt webbhotell för att få support. 7 % (1 st.) använder 
% (4 st.) “googlar” sin 

 
Jag är nöjd med den support som webbhotellet erbjuder mig” (Källa: 

Jag är nöjd med den support som 

av webbadministratörerna är nöjda med supporten på webbhotellet 
% är neutrala i frågan. 7 % (1 

är inte nöjda med supporten på sitt webbhotell 



 

Figur 20. Svar på fråga 4.4 “Jag är nöjd med den support som webbhotellet erbjuder mig
författare). 

 
Stapeldiagrammet (figur 20) presenterar svaret på fråga 4.4 (bilaga 2) “
support som webbhotellet erbjuder mig

 

4.5.4 Webbutrymme 

 

 
Figur 21. Resultat på fråga 5.1 “Jag anser att webbutrymmet jag har tillgång till räcker till för mina 
behov” (Källa: författaren) 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 5.1 (bilaga 2) “
tillgång till räcker till för mina behov

 
Svar: 57 % (8 st.) av webbadministratörerna ansåg att webbutrymmet räckte för behoven 
(“Instämde helt”). 21 % (3 st.)
neutral i frågan. 14 % (2 st.) 
inte”) (figur 21). 

Instämmer helt 

Instämmer helt 

Instämmer inte 

Jag är nöjd med den support som webbhotellet erbjuder mig

Stapeldiagrammet (figur 20) presenterar svaret på fråga 4.4 (bilaga 2) “Jag är nöjd med den 

support som webbhotellet erbjuder mig”.” fördelat per webbadministratör och webbhotell.

Jag anser att webbutrymmet jag har tillgång till räcker till för mina 

Frågeställningen i undersökningen nr 5.1 (bilaga 2) “Jag anser att webbutrymmet jag har 

tillgång till räcker till för mina behov”. 

av webbadministratörerna ansåg att webbutrymmet räckte för behoven 
st.) ansåg att utrymmet nästan räckte för behoven. 7

 ansåg att webbutrymmet inte räckte till för behovet (“Instämde 

Instämmer inte 
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Jag är nöjd med den support som webbhotellet erbjuder mig”.” (Källa: 

Jag är nöjd med den 

webbadministratör och webbhotell. 

 

Jag anser att webbutrymmet jag har tillgång till räcker till för mina 

Jag anser att webbutrymmet jag har 

av webbadministratörerna ansåg att webbutrymmet räckte för behoven 
ansåg att utrymmet nästan räckte för behoven. 7 % (1 st.) var 

ansåg att webbutrymmet inte räckte till för behovet (“Instämde 



 

Figur 22. Svar på fråga 5.1, “
mina behov” (Källa: författare)
 
Stapeldiagrammet (figur 22) presenterar svaret på fråga 5.1 (bilaga 2) “
webbutrymmet jag har tillgång till räcker till för mina

webbadministratör och webbhotell.
 
 

Figur 23. Resultat på fråga 5.2 
(Källa: författaren). 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 5.2 (bilaga 2)
grund av utrymmesbrist”. 
 
Svar: 29 % (4 st.) har varit tvungen att öka sitt webbutrymme på grund av utrymmesbrist. 
71 % (10 st.) har inte varit tvungen att utöka webbutrymmet på grund av utrymmesbrist
23). 
 
 
 

Instämmer helt 

Instämmer inte 

på fråga 5.1, “Jag anser att webbutrymmet jag har tillgång till räcker till för 

” (Källa: författare). 

Stapeldiagrammet (figur 22) presenterar svaret på fråga 5.1 (bilaga 2) “Jag anser att 

webbutrymmet jag har tillgång till räcker till för mina behov”.” fördelat per 
webbadministratör och webbhotell. 

Resultat på fråga 5.2 “Jag har varit tvungen att uppgradera på grund av utrymmesbrist

Frågeställningen i undersökningen nr 5.2 (bilaga 2) “Jag har varit tvungen att uppgradera på 

har varit tvungen att öka sitt webbutrymme på grund av utrymmesbrist. 
har inte varit tvungen att utöka webbutrymmet på grund av utrymmesbrist
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Jag anser att webbutrymmet jag har tillgång till räcker till för 

Jag anser att 

”.” fördelat per 

 
Jag har varit tvungen att uppgradera på grund av utrymmesbrist” 

Jag har varit tvungen att uppgradera på 

har varit tvungen att öka sitt webbutrymme på grund av utrymmesbrist.  
har inte varit tvungen att utöka webbutrymmet på grund av utrymmesbrist (figur 



 

Figur 24. Resultat på fråga 5.3 “Min uppgradering innebar en ökad kostnad

 
Frågeställningen i undersökningen nr 5.3 (bilaga 2) “
kostnad”. 
 
Svar: De 4 personer som angivit att de har varit tvungna att utöka sitt webbutrymme enligt 
fråga 5.2, anger 50 % (2 st.)
helt”). 25 % (1 st.) webbadministratör angav en liten ökad kostnad och 25
det inte blev någon ökad kostnad (“Instämde inte”)
 
 

4.5.5 Kapacitet och prestanda

 
Figur 25. Resultat fråga 6.1 “Mitt webbhotell har bra kapacitet och hastighet, min webbsida fungerar 
bra” (Källa: författaren). 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 6.1 (bilaga 2) “
hastighet, min webbsida fungerar bra

 
Svar: 79 % (11 st.) ansåg att webbhotellet och webbsidan fungerade bra (“Instämde helt”). 
7 % (1 st.) ansåg att det fungerade ganska bra. 14
bra (“Instämde inte”) (figur 25)

Instämmer helt 

Instämmer helt 

Min uppgradering innebar en ökad kostnad” (Källa: författaren).

Frågeställningen i undersökningen nr 5.3 (bilaga 2) “Min uppgradering innebar en ökad 

Svar: De 4 personer som angivit att de har varit tvungna att utöka sitt webbutrymme enligt 
 webbadministratörer att det blev en ökad kostnad (“Instämde 

webbadministratör angav en liten ökad kostnad och 25
det inte blev någon ökad kostnad (“Instämde inte”) (figur 24). 

och prestanda 

Mitt webbhotell har bra kapacitet och hastighet, min webbsida fungerar 

Frågeställningen i undersökningen nr 6.1 (bilaga 2) “Mitt webbhotell har bra kapacitet och 

hastighet, min webbsida fungerar bra”. 

ansåg att webbhotellet och webbsidan fungerade bra (“Instämde helt”). 
ansåg att det fungerade ganska bra. 14 % (2 st.) ansåg att webbsidan inte fungerade 

(figur 25). 

Instämmer inte 

Instämmer inte 
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(Källa: författaren). 

Min uppgradering innebar en ökad 

Svar: De 4 personer som angivit att de har varit tvungna att utöka sitt webbutrymme enligt 
webbadministratörer att det blev en ökad kostnad (“Instämde 

webbadministratör angav en liten ökad kostnad och 25 % (1 st.) angav att 

 

Mitt webbhotell har bra kapacitet och hastighet, min webbsida fungerar 

Mitt webbhotell har bra kapacitet och 

ansåg att webbhotellet och webbsidan fungerade bra (“Instämde helt”).  
ansåg att webbsidan inte fungerade 



 

 
Figur 26. Resultat på fråga 6.2  “Mitt webbhotell har aldrig haft många eller långa driftstopp
författaren). 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 6.2 (bilaga 2) “
eller långa driftstopp”. 
  
Svar: 36 % (5 st.) av webbadministratörerna ansåg att de aldrig hade haft många eller långa 
driftstop på sitt webbhotell. 36
14 % var neutral i frågan. 7 % (1 
(figur 26) 
 

Figur 27. Svar på fråga 6.2, “Mitt webbhotell har aldrig haft många eller långa driftstopp
webbadministratör och webbhotell.

 
Stapeldiagrammet (figur 27) presenterar svaret på fråga 6.2, “
många eller långa driftstopp”.” fördelat per webbadministratör och webbhotell
 

Instämmer helt 

Instämmer helt 

Instämmer inte 

Mitt webbhotell har aldrig haft många eller långa driftstopp

Frågeställningen i undersökningen nr 6.2 (bilaga 2) “Mitt webbhotell har aldrig haft många 

av webbadministratörerna ansåg att de aldrig hade haft många eller långa 
driftstop på sitt webbhotell. 36 % (5 st.) ansåg att de har haft mindre eller korta driftstopp. 

% (1 st.) hade haft många eller långa driftstop på sitt webbhotell.

Mitt webbhotell har aldrig haft många eller långa driftstopp
webbadministratör och webbhotell. (Källa: författaren). 

presenterar svaret på fråga 6.2, “Mitt webbhotell har aldrig haft 

”.” fördelat per webbadministratör och webbhotell
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Mitt webbhotell har aldrig haft många eller långa driftstopp” (Källa: 

Mitt webbhotell har aldrig haft många 

av webbadministratörerna ansåg att de aldrig hade haft många eller långa 
ansåg att de har haft mindre eller korta driftstopp.  

hade haft många eller långa driftstop på sitt webbhotell. 

 
Mitt webbhotell har aldrig haft många eller långa driftstopp”.” fördelat per 

Mitt webbhotell har aldrig haft 

”.” fördelat per webbadministratör och webbhotell. 



 

 
Figur 28. Resultat på fråga 6.3  “Mitt 
konsekvenser för mig eller mitt företag

 
Frågeställningen i undersökningen nr 6.3 (bilaga 2)
inte inneburit negativa konsekvenser för mig eller mitt företag

 
Svar: 23 % (3 st.) av webbadministratörerna ansåg att webbhotellet hade haft driftstopp men 
det hade inte inneburit negativa
hade varit mindre konsekvenser. 38
webbhotellet hade haft driftstopp som har inneburit 
1 svar angav att webbhotellet aldrig har haft driftstopp
 

4.5.6 Säkerhet 

 

 
Figur 29. Resultat på fråga 7.1 “Mitt webbhotell har aldrig haft 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 7.1 (bilaga 2) “
säkerhetsbrister”. 
 
Svar: 50 % (7 st.) av webbadministratörerna hade inte haft säkerhetsbrister på sitt webbhotell 
(“Instämde helt”). 29 % (4 st.)
frågan.  7 % (1 st.) har haft säkerhetsbrister på sitt webbhotell (“Instämde inte
 

Instämmer helt 

Instämmer helt 

Mitt webbhotell har haft driftstopp, som inte inneburit negativa 
konsekvenser för mig eller mitt företag” (Källa: författaren). 

Frågeställningen i undersökningen nr 6.3 (bilaga 2) “Mitt webbhotell har haft driftstopp, som 

inte inneburit negativa konsekvenser för mig eller mitt företag”. 

av webbadministratörerna ansåg att webbhotellet hade haft driftstopp men 
negativa konsekvenser (“Instämde helt”). 23 % (3 st.)

hade varit mindre konsekvenser. 38 % (5 st.) var neutral i frågan. 15 % (2 st.)
webbhotellet hade haft driftstopp som har inneburit negativa konsekvenser (“Instämde inte”).

aldrig har haft driftstopp (figur 28). 

Mitt webbhotell har aldrig haft säkerhetsbrister” (Källa: författaren)

undersökningen nr 7.1 (bilaga 2) “Mitt webbhotell har aldrig haft 

av webbadministratörerna hade inte haft säkerhetsbrister på sitt webbhotell 
st.) har haft mindre säkerhetsbrister. 14 % (2 

har haft säkerhetsbrister på sitt webbhotell (“Instämde inte

Instämmer inte 

Instämmer inte 
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webbhotell har haft driftstopp, som inte inneburit negativa 

Mitt webbhotell har haft driftstopp, som 

av webbadministratörerna ansåg att webbhotellet hade haft driftstopp men 
st.) ansåg att det 
st.) ansåg att 

konsekvenser (“Instämde inte”). 

 

(Källa: författaren). 

Mitt webbhotell har aldrig haft 

av webbadministratörerna hade inte haft säkerhetsbrister på sitt webbhotell 
% (2 st.) var neutrala i 

har haft säkerhetsbrister på sitt webbhotell (“Instämde inte”) (figur 29). 



 

Figur 30. Svar på fråga 7.1, “Mitt webbhotell har aldrig haft 

 
Stapeldiagrammet (figur 30) presenterar svaret på fråga 7.1 (bilaga 2) “
aldrig haft säkerhetsbrister”.” fördelat per webbadministratör och webbhotell.
 
 

 
Figur 31. Resultat på fråga 7.2 
inneburit negativa konsekvenser för mig e

 
Frågeställningen i undersökningen nr 7.2 (bilaga 2) “
säkerheten, som inte inneburit negativa konsekvenser för mig eller mitt företag

svaranden på denna fråga. 
 
Svar: 5 svar angav att webbhotellet aldrig har haft problem med säkerheten. Resterande 9 
webbadministratörer 11 % (1 
inneburit några negativa konsekvenser (“Instämde helt”). 22
problem med säkerheten och det hade varit mindre konsekvenser. 11
frågan. 11 % (1 st.) ansåg att det varit problem med säkerhet som inneburit konsekvenser. 44
% (4 st.) ansåg att det varit problem med säkerheten som hade inneburit negativa 
konsekvenser (“Instämde inte”)
. 
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Instämmer helt 

Instämmer inte 

Mitt webbhotell har aldrig haft säkerhetsbrister” (Källa: författaren)

Stapeldiagrammet (figur 30) presenterar svaret på fråga 7.1 (bilaga 2) “Mitt webbhotell har 

”.” fördelat per webbadministratör och webbhotell.

Resultat på fråga 7.2 “Mitt webbhotell har haft problem med säkerheten, som inte 

inneburit negativa konsekvenser för mig eller mitt företag.” (Källa: författaren)

Frågeställningen i undersökningen nr 7.2 (bilaga 2) “Mitt webbhotell har haft problem med 

säkerheten, som inte inneburit negativa konsekvenser för mig eller mitt företag

5 svar angav att webbhotellet aldrig har haft problem med säkerheten. Resterande 9 
% (1 st.) ansåg att det varit problem med säkerheten men som inte 

inneburit några negativa konsekvenser (“Instämde helt”). 22 % (2 st.) 
problem med säkerheten och det hade varit mindre konsekvenser. 11 % (1 

ansåg att det varit problem med säkerhet som inneburit konsekvenser. 44
ansåg att det varit problem med säkerheten som hade inneburit negativa 

konsekvenser (“Instämde inte”) (figur 31). 
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(Källa: författaren). 

Mitt webbhotell har 

”.” fördelat per webbadministratör och webbhotell.  

 

Mitt webbhotell har haft problem med säkerheten, som inte 

(Källa: författaren).  

Mitt webbhotell har haft problem med 

säkerheten, som inte inneburit negativa konsekvenser för mig eller mitt företag”. Obs nio 

5 svar angav att webbhotellet aldrig har haft problem med säkerheten. Resterande 9 
et varit problem med säkerheten men som inte 

 ansåg att det varit 
% (1 st.) var neutral i 

ansåg att det varit problem med säkerhet som inneburit konsekvenser. 44 
ansåg att det varit problem med säkerheten som hade inneburit negativa 



 

 
Figur 32. Resultat på fråga 7.3 “Mitt webbhotell har snabbt åtgärdat de säkerhetsbrister som uppstått
(Källa: författaren). 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 7.3 (bilaga 2) “
säkerhetsbrister som uppstått”. Obs, endast 8 svarande.
 
Svar: 6 webbadministratörer har angivit att det aldrig förekommit säkerhetsbrister på 
webbhotellet. Resterande 8 webbadministratörer 
snabbt åtgärdat de säkerhetsbrister som uppstått (“Instämde helt”). 13
webbhotellet har ganska snabbt åtgärdat de säkerhetsbrister som uppstått. 25
neutral i frågan. 13 % (1 st.) anger att webbhotellet inte har snabbt åtgärdat de säkerhetsbr
som uppstått (“Instämde inte”)
 
 

 
Figur 33. Resultat på fråga 7.4 “
författaren). 

 
Frågeställningen i undersökningen
mina filer/databas”. 
 
Svar: 79 % (11 st.) av webbadministratörerna var medvetna om att webbhotellet tar backup på 
filer/databas (“Instämde helt”). 7
frågan. 7 % (1st.) inte var medveten om detta (“Instämde inte
 

Instämmer helt 

Instämmer helt 

Mitt webbhotell har snabbt åtgärdat de säkerhetsbrister som uppstått

Frågeställningen i undersökningen nr 7.3 (bilaga 2) “Mitt webbhotell har snabbt åtgärdat de 

”. Obs, endast 8 svarande. 

6 webbadministratörer har angivit att det aldrig förekommit säkerhetsbrister på 
Resterande 8 webbadministratörer 50 % (4 st.) angav att webbhotellet har 

säkerhetsbrister som uppstått (“Instämde helt”). 13 % (1 
webbhotellet har ganska snabbt åtgärdat de säkerhetsbrister som uppstått. 25

anger att webbhotellet inte har snabbt åtgärdat de säkerhetsbr
som uppstått (“Instämde inte”) (figur 32).  

“Jag vet att mitt webbhotell tar backup på mina filer/databas

undersökningen nr 7.4 (bilaga 2) “Jag vet att mitt webbhotell tar backup på 

av webbadministratörerna var medvetna om att webbhotellet tar backup på 
filer/databas (“Instämde helt”). 7 % (1 st.) var mer osäkra på detta. 7 % (1 

inte var medveten om detta (“Instämde inte”) (figur 33).  
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Instämmer inte 
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Mitt webbhotell har snabbt åtgärdat de säkerhetsbrister som uppstått” 

Mitt webbhotell har snabbt åtgärdat de 

6 webbadministratörer har angivit att det aldrig förekommit säkerhetsbrister på 
att webbhotellet har 

% (1 st.) anger att 
webbhotellet har ganska snabbt åtgärdat de säkerhetsbrister som uppstått. 25 % (2 st.) var 

anger att webbhotellet inte har snabbt åtgärdat de säkerhetsbrister 

 

Jag vet att mitt webbhotell tar backup på mina filer/databas”  (Källa: 

Jag vet att mitt webbhotell tar backup på 

av webbadministratörerna var medvetna om att webbhotellet tar backup på 
% (1 st.) var neutral i 

 



 

 
Figur 34. Resultat på fråga 7.5 
författaren). 

 
Frågeställningen i undersökningen nr 7.5 (bilaga 2) “
mina filer/databas”. 
 
Svar: 42 % (6 st.) av webbadministratörerna var medvetna om att man själv ska ta backup på 
filer (“Instämde helt”).  29 % (4 
man inte själv ska ta backup på filer (“Instämde inte”)
 

Figur 35. Svar på fråga 7.5, Jag vet att jag själv måste ta backup på mina filer/databas
författaren). 

  
Stapeldiagrammet (figur 35) presenterar svaret på fråga 7.5, 
backup på mina filer/databas” fördelat per webbadministratör och webbhotell.
 
Bineros tre webbadministratörer har alla olika svar. Likaså Oderlands två 
webbadministratörer. Svaren varierar mellan webbadministratörerna
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Instämmer helt 

Instämmer inte 

Resultat på fråga 7.5 “Jag vet att jag själv måste ta backup på mina 

Frågeställningen i undersökningen nr 7.5 (bilaga 2) “Jag vet att jag själv måste ta backup på 

av webbadministratörerna var medvetna om att man själv ska ta backup på 
% (4 st.) var neutrala i frågan. 29 % (4 st.) var medvetna om att 

man inte själv ska ta backup på filer (“Instämde inte”) (figur 34) 

Jag vet att jag själv måste ta backup på mina filer/databas

Stapeldiagrammet (figur 35) presenterar svaret på fråga 7.5, Jag vet att jag själv måste ta 

” fördelat per webbadministratör och webbhotell.

Bineros tre webbadministratörer har alla olika svar. Likaså Oderlands två 
webbadministratörer. Svaren varierar mellan webbadministratörerna (figur 35)
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Jag vet att jag själv måste ta backup på mina filer/databas” (Källa: 

Jag vet att jag själv måste ta backup på 

av webbadministratörerna var medvetna om att man själv ska ta backup på 
var medvetna om att 

 
Jag vet att jag själv måste ta backup på mina filer/databas” (Källa: 

Jag vet att jag själv måste ta 

” fördelat per webbadministratör och webbhotell. 

(figur 35). 



 

4.5.7 Övrigt 

 
Figur 36. Resultat på fråga 8.1 
återkommer” inom service, support osv

 
Frågeställningen i undersökningen nr 8.1 (bilaga 2)  “
löften som t.ex. ”vi återkommer” inom service, support osv

 
Svar: 71 % (10 st.) webbadministratörer ansåg att webbhotellen uppfyller sina löften. 14
st.) ansåg att webbhotellen för det mesta uppfyller sina löften. 14
webbhotellet inte uppfyllde sina löften
 

Figur 37. Svar på fråga 8.1, “Mitt webbhotell uppfyller samtliga löften som t.ex. ”vi återkommer” inom 
service, support osv.” (Källa: författaren)

 
Stapeldiagrammet (figur 37) presenterar svaret på fråga 8.1 (bilaga 2) “Mitt webbhotell 
uppfyller samtliga löften som t.ex. ”vi återkommer” inom service, support osv.” fördelat per 
webbadministratör och webbhotell.

Instämmer inte
Instämmer helt 

Instämmer helt 

Instämmer inte 

 

Resultat på fråga 8.1 “Mitt webbhotell uppfyller samtliga löften som t.ex. ”vi 

återkommer” inom service, support osv.” (Källa: författaren). 

Frågeställningen i undersökningen nr 8.1 (bilaga 2)  “Mitt webbhotell uppfyller samtliga 

löften som t.ex. ”vi återkommer” inom service, support osv.”. 

webbadministratörer ansåg att webbhotellen uppfyller sina löften. 14
ansåg att webbhotellen för det mesta uppfyller sina löften. 14 % (2 

webbhotellet inte uppfyllde sina löften (figur 36). 

Mitt webbhotell uppfyller samtliga löften som t.ex. ”vi återkommer” inom 
(Källa: författaren). 

Stapeldiagrammet (figur 37) presenterar svaret på fråga 8.1 (bilaga 2) “Mitt webbhotell 
uppfyller samtliga löften som t.ex. ”vi återkommer” inom service, support osv.” fördelat per 
webbadministratör och webbhotell. 
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Mitt webbhotell uppfyller samtliga löften som t.ex. ”vi 

webbhotell uppfyller samtliga 

webbadministratörer ansåg att webbhotellen uppfyller sina löften. 14 % (2 
% (2 st.) ansåg att 

 
Mitt webbhotell uppfyller samtliga löften som t.ex. ”vi återkommer” inom 

Stapeldiagrammet (figur 37) presenterar svaret på fråga 8.1 (bilaga 2) “Mitt webbhotell 
uppfyller samtliga löften som t.ex. ”vi återkommer” inom service, support osv.” fördelat per 
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5. Analys  
Kapitlet inleder med en analys utifrån teorin och den insamlade empirin som ska ligga till 

grund för undersökningens slutsatser. 

5.1 Kostnader  

Om man tittar på prissättningen idag år 2014 enligt tabell nr. 1 sid. 34 handlar det om ytterst 
liten minimikostnad som webbhotellen tar ut per år. Det handlar om 10, 20, 50, 80 kronor per 
månad. De högre kostnaderna handlar om 145, 160, 249, 334 kronor per månad.  
Nedan presenteras priset i relation till anställda, webbutrymme och datatrafik. 

5.1.1 Anställda 

Undersökningen visar att de webbhotell i undersökningen som har de lägsta årskostnaderna 
har också det minsta antalet anställda (tabell nr 1, sid 34).  
 
Den låga prissättningen kan bero på att det tidigare varit priset som varit 
en styrande faktor att locka kunder (Råd & Rön, 2008) och att idag har 
enligt Statistiska centralbyrån (2014) 71 % av företag inom 
dataservicebyråer, hostingföretag och webbhotellstjänster inga anställda 
vilket innebär att priset kan hållas nere då det inte finns 
personalomkostnader. 
 
Det finns möjlighet för företag (webbhotell) att bli återförsäljare till 
andra webbhotell, dvs. hyra webbservrar eller webbutrymme hos 
webbhotell och i sin tur hyra ut webbutrymmet till användare (FSdata, 
2014). Därigenom behöver man inte ha personalkostnaden för att sköta 
om driften för webbservrarna med allt som det innebär. 
Undersökningen har inte tittat på vilka webbhotell som i sin tur hyr 
webbservrar eller webbutrymme. 
  

 

5.1.2 Webbutrymme 

Tittar man på webbutrymmet på 30GB som ingår i priset på 335 kronor per månad och jämför 
det pris som erhåller 2 Terabyte (TB) där kostnaden per månad endast är 145 kronor eller ett 
pris som erbjuder obegränsat webbutrymme för 115 kronor per månad (tabell nr. 1 sid. 34) så 
är det inte webbutrymmet man betalar för. Tittar man däremot på en månadskostnad på 10 
kronor och då får ett webbutrymme på 350 MB skulle samma avtal bli ca 900 kr per månad 
för 30GB.  
 
  

Tabell 2. Presentation av 
förhållandet mellan pris per 
år och antal anställda (källa: 
författare). 
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5.1.3 Datatrafik 

Datatrafik är en tjänst som webbhotellen har möjlighet att mäta och ta ut en kostnad för. 
Binero, City Network, FSdata och Oderland som har de dyraste tjänstepaketen erbjuder även 
den högsta mängden datatrafik. Loopia och FSdata som också har dyra tjänstepaket erbjuder 
inte mängden datatrafik i samma omfattning. Sedan kommer One.com och Cloudax som 
erbjuder fri datatrafik och One.com tillhör de som har de billigaste tjänstepaketen (tabell nr 1, 
sid 34). Undersökningen visar att prissättningen och datatrafiken inte har någon gemensam 
logik, dvs. det finns inget som säger att högre pris är lika med större mängd datatrafik.  

5.1.4 Webbadministratörernas svar 

Webbadministratörerna fick frågan om man var nöjd med den kostnad för det som 
webbhotellen erbjöd. 43 % (6 st.) tyckte att de var nöjda medan 36 % (5 st.) inte var det (fråga 
nr 1.3, bilaga 2). De webbadministratörer som inte var nöjda använde sig av Binero, City 
Network och Oderland som har bland de dyrare tjänstepaketen i denna undersökning. Inleed 
tillhör de webbhotell som erbjuder webbutrymme av mindre format 1GB för 228 kr/år om 
man jämför med One.com som erbjuder 15 GB för 180 kr/år. 79 % (11 st.) av 
webbadministratörerna var inte villiga att byta ut kostnaden för webbhotellet mot reklam. 
Reklam som webbhotellen kan publicera på en webbplats kan vara störande och inte vara 
relevant för det som webbsidan innehåller. Dessutom visar undersökningen att priset per 
månad för ett webbhotell är lågt. 

5.1.5 Skillnader mellan webbhotellen 

Binero, Oderland och Loopia skiljer på företagare och privatpersoner och tillhör de dyraste 
webbhotellen förutom City Network som inte har olika tjänstepaket och inte skiljer på företag 
och privatperson. Varken webbutrymmet eller datatrafiken har någon relation till priset 
eftersom Cloudax och One.com har fri datatrafik och Cloudax har obegränsat webbutrymme 
och de är billigare än Binero, Oderland och Loopia. 
 
Flertalet webbhotell som presenterar sina prislistor inkluderar momsen i priset. I 
undersökningens 11 webbhotell var det 4 webbhotell som presenterade priserna exklusive 
moms. (tabell nr 1, sid. 34) Det innebär om man är privatperson är priset 20-25% högre än 
vad priserna visar. En bra funktion som Loopia har är att besökaren själv kan välja att se 
priser antingen inklusive eller exklusive moms. 
 
Samtidigt finns det andra sätt för webbhotellen att förtjäna sitt levebröd. Startkostnad, 
installationskostnad, uppläggningsavgift, återställningskostnad (backup), månad- eller 
årsbetalning som blir en kostnad för konsumenten som man inte tänker på. 
Eventuella bindningstider och uppsägningstider bör man också ta hänsyn till då det kan bli en 
extra kostnad om man vill avyttra sitt webbhotell. Önskar man flytta sin domän till annat 
webbhotell är prissättningen för flytt en variabel som skiljer mellan webbhotellen (bilaga 1). 
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Kostnader som tillkommer hos några webbhotell är bland annat:  
- Binero har en startavgift på 125 kronor.  
- Bitcloud har en kostnad på 99 kr vid flytt av domän.  
- FSdata tar ut 495 kr för att flytta domänen.  
- Loopia har en startkostnad på 369 kronor som inte presenteras i prislistan utan man måste 

mer eller mindre leta efter detta på deras webbsida.  
- One.com har en uppläggningsavgift på 115 kr och tar ut kostnad för flytt av domän som 

varierar utifrån vilken toppdomän det handlar om.  
- Oderland har en startavgift på 150 kr.  

 
Sedan finns det positiva rabatter som t.ex. City Network har, betala för 10 månader och få ett 
år. (City Network, 2012. Bilaga 1). 
 
Samtliga webbhotell i undersökningen erbjuder öppet köp allt ifrån 14 - 60 dagar även om 
man är ett företag utom Inleed som inte nämner något om detta i sin marknadsföring eller i sitt 
avtal. Inleed kommer dock att gå under distansavtalet om man är konsument (ej företag) som 
innebär att man har ångerrätt när man har köpt en tjänst från ett webbhotell. 
(Konsumentverket 2007). Ångerrätt finns inte om man köpt en domän. 

5.2 Webbhotellens funktioner 

5.2.1 E-post. 

Samtliga webbhotell i undersökningen erbjuder sina användare e-postfunktion. City Network 
har begränsningar i antalet e-postadresser, 1000 st. och Cloudax har maxantal på 500 e-
postadresser för sitt minsta tjänstepaket. Övriga webbhotell har fritt antal e-postadresser. I det 
stora hela så är det ingen skillnad på e-posthanteringen mellan webbhotellen. Det har inte 
undersökts om e-postfunktionen har ett separat tilldelat webbutrymme eller om det ingår i det 
totala webbutrymmet på webbhotellen. 

5.2.2  Databas 

Samtliga webbhotell i undersökningen erbjuder sina användare databas i form av MySQL. 
City Network erbjuder dessutom MS SQL. Loopia redovisar dessutom att i privatpaketet ingår 
25 st MySQL-databaser och i Företagspaketet ingår 50 st. 

5.2.3 Kontrollpanel 

Kontrollpanel erbjöd samtliga webbhotell. Skillnaden var att webbhotellen använder sig av 
olika typer av kontrollpaneler som t.ex. c-panel, Hepsi, Kundzon, Waff och DirectAdmin, 
(bilaga 1).  
 
Webbadministratören som använder Cloudaxs kontrollpanelen kommenterar. 
“Valde webbhotellet när jag såg demo av kontrollpanelen. Så lättarbetad och fullspäckad med 
smarta funktioner”. “Domänhanterare i samma inloggning, något som oftast inte andra, dyrare 
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webbhotell har - där har man ofta en separat domänhanterare. Likaså sköter man betalningar 
och uppgraderingar i samma inloggning”.  
 
Webbadministratören som använder Oderland kommenterar. 
”En positiv grej som kom förra el förrförra året var deras kundzon för själva webhotellskontot 
(inte cPanelen med inställn) där man även kan hantera sina domäner/domännamn med ungf 
samma funktioner som hos en registrar.... byta/peka om DNSer osv, uppdatera whois o sånt”. 
 
Kontrollpanelerna kommer i framtiden att vara ett verktyg för webbhotellen att konkurrera 
med varandra då kontrollpanelerna erbjuder användare med mindre förkunskaper att skapa sig 
en webbsida på ett enkelt sätt. 

5.2.4 FTP 

FTP är den metod som webbhotellen använde sig i begynnelsen för att lägga upp filer från 
den lokala datorn till webbservern. Idag har man samma möjlighet att göra detta från samtliga 
webbhotell men samtidigt finns även filöverföringsmöjligheter via kontrollpanelen vilket 
innebär att man inte behöver en installation av en lokal FTP programvara (City Network, 
2014). 

5.2.5 Webbutrymme 

 Webbhotellen erbjuder webbutrymme från 1 GB till obegränsat. Webbhotellen i 
undersökningen visar att desto färre antal anställda desto mindre 
webbutrymme erbjuder webbhotellen. Det är endast Loopia som 

bryter mot den regeln genom att ha 26 anställda och endast erbjuder 
5-10 GB webbutrymme.  
Webbhotell som har färre anställda och som erbjuder mindre 
webbutrymme kan detta bero på att de inte har möjlighet eller inte 
vill ha stora företag utan vänder sig till privatpersoner som har sin 
webbsida som hobby eller blogg. 
 
Webbutrymme är den del som begränsar hur stor webbplatsen kan 
vara dvs. vad de innehåller. Beroende på vad man ska använda sin 
webbplats till måste man kontrollera webbutrymmet innan avtals 
sluts.  Man behöver dock ha kunskap om att “1 Mb motsvarar nästan 
400 A4 sidor med text (2500-3000 tecken eller ungefär 600 ord)“ 
(Hotspot, 2014) 
 
 
 
 
 

  

Tabell 3. Antal anställda 
och webbutrymme (källa: 
författaren). 
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En privat webbsida som presenterar bilder och text kräver inte mycket utrymme. Men om man 
har en webbplats som ska presentera filmer, musik och innehåller mycket information samt 
många stora bilder måste man tänka på att webbutrymmet ska räcka till (Pollock, 2013). Man 
bör även vara medveten om att e-posthanteringen med dess innehåll också belastar 
webbutrymmet om inte avtalet med webbhotellet anger annat. Om situationen uppstår att 
utrymmet måste utökas är det inga problem att göra det, förutsatt att man inte har kommit upp 
i maxgränsen som webbhotellet erbjuder. 
 
Det finns ett webbhotell i undersökningen, Cloudax som inte har någon begränsning i sitt 
webbutrymme och One.com har ett maxutrymme på 2 Terrabyte. I framtiden bör 
webbhotellen släppa utrymmet fritt för att locka fler kunder. 
 

5.2.5.1 Webbadministratörernas svar 

57 % (8 st.) av webbadministratörerna ansåg att webbutrymmet räckte för behoven.  
Tre (21 %) webbadministratörer nämner att webbutrymmet nästan inte räcker till. De har 
webbhotell Manufrog som erbjuder mellan 350Mb - 5.86GB. Loopia som erbjuder 5-10GB i 
utrymme och Oderland erbjuder 10-30GB (bilaga 1). Dessa webbadministratören måste 
komma ihåg att i sitt arbete rensa bort filer som inte längre används på webbsida och att 
anpassa bilder och filmer i rätt format för att på så vis inte använda webbutrymmet i onödan. 
 
Det var två (14 %) webbadministratörer som anlitade Binero och Inleed som ansåg att 
webbutrymmet inte räckte till och Binero har webbutrymme mellan 100-200GB. Har man 
behov av mer webbutrymme än 200GB har man troligtvis många högupplösta filmer på sin 
webbsida. Inleed som har maxutrymme på 4.88GB räcker det med en högupplöst film på 3-
4GB inklusive grundutförandet av webbsidan så är maxutrymmet utnyttjat (bilaga 1).  
 
29 % (4 st.) av webbadministratörerna i undersökning har varit tvungna att öka sitt 
webbutrymme på grund av utrymmesbrist och 2 av dessa respondenter innebar det en ökad 
kostnad (Fråga nr. 5.2, bilaga 2). 
 
Webbadministratörernas kommentarer angående webbutrymmet: 
”Det är så pass låg kostnad så om webbutrymmet tar slut är det inget jobbigt att behöva 
uppgradera det” “Se till att det finns möjlighet att utöka webbutrymmet om man planerar att 
växa i framtiden.” 

5.2.6 Datatrafik 

Datatrafiken är ett sätt för webbhotellen att kontrollera hur mycket webbsidan använder 
webbserverns resurser men även belastningen på Internet. Om webbsidan har ett större antal 
besökare än vad man har beräknat och den överenskomna datamängden överskrids enlig 
avtalet, kommer webbhotellen att informera om detta och sker ingen uppgradering av 
datatrafiken kommer webbhotellet att stoppa webbsidan eller begränsa prestandan tills ny 
månad påbörjas då datatrafiken startar om från noll (Binero, 2014). 
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 I ett telefonsamtal med Binero som erbjuder datatrafik på 4000GB ställdes frågan om någon 
av deras inhyrda webbplatser hade överskridit datamängden någon månad och svaret som jag 
fick så hade det aldrig hänt men man hade gränsen för säkerhets skull. 

 

5.2.6.1 Skillnader mellan webbhotellens datatrafik 

Samtliga webbhotell i undersökningen (tabell nr 1 sid 34) har 
begränsning i sin trafik förutom Cloudax och One.com erbjuder fri 
datatrafik. I undersökningen kan man se att webbhotellens erbjudande 
om webbutrymme och datatrafik följs åt. Mindre webbutrymme 
innebär också mindre datatrafik och omvänt. Det är också logiskt då 
det skulle vara en dålig idé för webbhotell att erbjuda ett stort 
webbutrymme med ett mindre generös datatrafikutbud då det inte 
skulle vara möjligt att nyttja det som ligger på webbutrymmet innan 
gränsen för datatrafiken överskrids.  
 
Här måste man också tänka på till vad webbsidan användas till. För 
varje gång en fil skickas till och från webbservern så förbrukas 
mängden datatrafik. Hur många besökare har webbsidan och vad gör 
besökaren på webbsidan. Kommer man att läsa artiklar med mycket 
text eller har man ett galleri med många bilder. Har man tänkt ha en 
webbsida som erbjuder strömmad film bör man välja ett webbhotell 
med fri datatrafik. Reklam som man själv lägger upp på sin webbsida 
kommer också att ta sin beskärda del av datatrafiken. 
 

 
Datatrafik är kanske inte något som man tänker på vid anskaffning av ett webbhotell det 
gjorde inte jag när jag iordningställde mitt frågeformulär. Det finns inga frågor ställda till 
webbadministratörerna angående datatrafik. 

5.3 Webbhotellens service 

5.3.1 Support 

Webbhotellen erbjuder support via e-post, telefon, dokumentation, filmer, FAQ, chatt och 
SMS. Supporten kan vara på svenska eller engelska, dygnet runt eller på vissa tider. 
Telefonsupporten kan vara tillgänglig på kontorstid, kvällar eller helger (bilaga 1).  
 
Under skrivandet av denna uppsats har jag ställt frågor till samtliga webbhotell antingen via e-
post, telefon och chatt och fått svar omgående eller inom rimligt tid. Även svaren på mina 
frågor har varit tillfredsställande.  
 
Undersökningen har inte granskat support via Twitter, blogg eller Facebook. 
 

Tabell 4. Webbutrymme 
och datatrafik (källa: 
författare). 
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Som webbadministratör behöver man få hjälp ibland. Det kan t.ex. handla om att man inte kan 
överföra sina filer till webbhotellet och är man webbadministratör för ett företag och 
företagets webbsida inte fungerar är det då mycket viktigt att få hjälp på ett snabbt och korrekt 
sätt.  
 
Enligt undersökningen brukar 46 % (6 st.) av webbadministratörerna använda sig av support 
(fråga nr. 4.2, bilaga 2) och när man använder sig av support vänder man sig till sitt 
webbhotell, 64 % (9 st.) (fråga nr. 4.3, bilaga 2) samtidigt som 57 % (8 st.) var nöjda med 
supporten, vilket bör anses som ett gott betyg till webbhotellen men samtliga webbhotell 
borde stäva efter 100 % kundnöjdhet när det gäller supporten. 

5.3.2 Skillnader mellan webbhotellens support.  

BitCloud är det webbhotell som har bristfällig information om supporten på sin webbsida. 
“Fråga oss! Om du har några frågor angående beställning eller önskar att kontakta oss kan du 
använda formuläret nedan”. Frågan är om detta formulär ska användas vid support eller inte? 
Ärendehanteringssystem finns men inget annat (BitCloud, 2014, bilaga 1).  
Support är ett ord som alla förstår men benämningar som hjälpcentral eller 
ärendehanteringssystem som BitCloud använder sig av kanske inte beskriver i klartext vad 
som erbjuds. 

5.3.2.1 E-post 

Alla webbhotell i undersökningen anger att support kan fås via e-post. BitCloud har ett 
ärendehanteringssystem som troligtvis innebär e-post. Detta framkommer inte på deras 
webbsida. Att läsa och skriva via e-post är idag det flitigaste sätten som vi använder Internet 
på (Findahl, 2013) och är ett sätt för samtliga webbhotellen att ha kontakt med sina kunder. 
Webbhotellen kan ha en begränsning på storleken på de filer som bifogas eller tas emot. Detta 
har inte undersökts men av egen erfarenhet har One.com en begränsning på 70 Mb. 

5.3.2.2 Telefon 

Fördel med telefonsupport är att man får svar direkt och hålla en dialog och behöver inte 
invänta e-postmeddelanden som skickas fram och tillbaka. Mebo, Manufrog, BitCloud, 
One.com är de webbhotell som inte erbjuder support via telefon. Cloudax har ett 
telefonnummer men här får man supporten på engelska då Cloudax inte ligger i Sverige. Här 
får man se upp för den extra kostnaden för samtal till utlandet. Inleed har support via Skype 
(bilaga 1). Undersökningen har inte granskat inom vilka tider som webbhotellen har sin 
support 

5.3.2.3 Dokumentation 

Dokumentation av olika slag som handledningar, FAQ, har alla webbhotell, dock varierar 
både kvantiteten och kvalitén. Videohandledningar är naturligtvis ett mycket bra sätt att lära 
sig hur saker fungerar och Cloudax, Loopia, City Network, Mebo (en film) erbjuder detta 
(bilaga 1). 
Undersökningen har inte tittat på i vilken omfattning som dokumentationen erbjuds. 
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5.3.2.4 Chatt 

Chattfunktion saknar Binero, FSdata, BitCloud och ManuFrog. ManuFrog är dock det enda 
webbhotell som erbjuder support via sms (bilaga 1). Chatt är ett snabb och lätt sätt att få svar. 
Chatt används för kortare frågor och här har supporten möjlighet att hänvisa var man kan 
hämta mer information.  

5.3.3 Webbadministratörernas svar  

Binero och Inleed hade minst nöjda webbadministratörer 14 % (2 st.) (fråga nr. 4.4, bilaga 2). 
Inleed som endast redovisar en anställd kan ha mindre möjlighet att erbjuda snabb support 
mot Binero som har 28 anställda. Anledningen till varför webbadministratören för Binero inte 
var nöjd med supporten kan inte fastställas. 
 
Den avslutande frågan som webbadministratörerna fick var om de ansåg att webbhotellen höll 
sina löften, dvs. om man varit i kontakt med webbhotellet och de lovat (fråga nr. 8.1, bilaga 2) 
att återkomma med ett svar, var det 71 % (10 st.) som ansåg att webbhotellen uppfyller sina 
löften. Det är ett bra resultat men som borde uppnå 100 % 
 
 14 % (2 st.) ansåg att webbhotellet inte uppfyllde sina löften (fråga nr. 8.1, bilaga 2). De var 
samma webbadministratörer som inte heller var nöjda med supporten. 
 
Kommentarerna som webbadministratörerna skrev om sina webbhotell bör ge en 
fingervisning om deras support. 
Mebo: ”Grym support! hittar nog ingen bättre” ”Bättre support än något annat webbhotell” 
Oderland: ”Snabb support, trevlig personal” 
Manufrog: ”snabb och kunnig support” 
Claudax: ” Grymt bra med supporten som svarar snabbt 24/7. Har lång erfarenhet av både 
Loopia och Oderland där det tar tid att få svar på natten/helgen”. ”Claudax lovar svar på 
supporten inom en timme, men man har oftast svar inom 10 minuter.” 

5.3.4 Kapacitet och prestanda 
Att “surfa” in på en webbsida i förhoppning att kunna ta del av informationen och mötas av 
“Servern hittades inte” är inte bra. För företag som är beroende av sin webbsida då de kanske 
har sitt affärssystem där kan detta innebära att personalen inte kan sköta sina arbetsuppgifter 
vilket leder till inkomstbortfall. Ett scenario är Apoteket. Om Apoteket inte kan komma åt sitt 
affärssystem dvs. inte ha åtkomst till recepten som idag ligger inlagda elektroniskt, kan inte 
kunderna få ut sina recept. När en webbserver inte är kontaktbar kan detta också innebära att 
e-posten inte fungerar.  
 
Kapacitet är det som kan mätas genom att kontrollera bearbetningstid och minnesutrymme 
(Pollock, 2013) och prestanda kan mätas genom svarstider, stresstest och sidladdningstest 
(Johansson, 2014). Om kapaciteten och prestandan inte är god kommer webbsidorna att 
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långsamt presenteras på skärmen. Man kan uppfatta webbsidan är seg eller trög. Om man 
misstänker att webbhotellet har prestandaproblem finns det webbsidor som mäter 
webbhotellens prestanda dvs. mäter snabbheten i databaserna. En av dem är Web Hosting 
Benchmark (2014). 
Ett problem med prestandan kan vara att webbhotellet placerar flera domäner på en och 
samma webbserver. Jag äger domänen erlebach.se och kontrollerade hur många domäner min 
webbserver hade lagrade 2014-05-29. ”Found 463 domains hosted on the same web server as 
erlebach.se (46.30.212.250)”. Denna kontroll kan man utföra på Yougetsignal (2014). 

5.3.4.1 Webbadministratörernas svar 
36 % (5 st.) ansåg att de har haft mindre eller korta driftstopp. 7 % (1 st.) hade haft många 
eller långa driftstop på sitt webbhotell (fråga nr. 6.2, bilaga 2). 15 % (2 st.) av dessa ansåg att 
webbhotellet hade haft driftstopp som har inneburit negativa konsekvenser. 
 
Webbadministratörer som anlitar Binero och Inleed anger att de har haft driftstopp och detta 
har inneburit negativa konsekvenser. Denna uppgift ifrågasätts då Binero har 100 % upptid. 
Webbadministratören från City Network var neutral i sitt svar med tanke på att City Network 
garanterar 100 % upptid. 
 
 Hur ska man skydda sig om man som företag är 100 % beroende av sin webbsida. Svaret är 
nog att det kan man aldrig. Om man har ett avbrott till webbsidan så kan det lika gärna vara 
datorn man sitter vid eller Internetuppkopplingen som inte fungerar.  
 
97 % (11 st.) av webbadministratörerna i undersökningen ansåg att webbhotellet och 
webbsidan fungerade bra vilket är ett bra betyg för webbhotellen (fråga nr. 6.1, bilaga 2).  
14 % (2 st.) ansåg att webbsidan inte fungerade bra. Att en webbsida har dålig prestanda och 
inte fungerar tillfredställande behöver inte bero på att det är webbhotellens utrustning som är 
undermålig utan det kan vara att webbsidan har material som är tungt att ladda ner till datorns 
webbläsare. “Filstorlek på 150 kb tar ca 2 sekunder via 2 Mb/s (ADSL)” (Linnéuniversitetet, 
2014). Bilder som ligger t.ex. på 1000 kb kommer då att ta ca 13 sekunder att ladda ner för att 
titta på. Webbadministratören ska ha kunskap om hur bilder ska vara beskaffade för att 
fungera bra på en webbsida.  
 

Webbadministratören från Oderland kommenterar ”Kapaciteten är bra. Har tillräckligt med 
resurser och prestanda (ram/cpu) för att det skall vara en snabb server” “stabila servrar”. 
City Network: ”Rear ut webbhotellet billigt och sedan så har de för mycket kunder på för få 
servrar.” ”Rullar på bra just nu.” ”Hittills har det rullat på bra, men jag är rädd för att City 
Network kommer att bli som Binero i slutändan” (bilaga 1). 

5.3.4.2 Skillnader mellan webbhotellens kapacitet och prestanda 
Upptid är ett uttryck som används av webbhotellen som innebär att webbservern kommer att 
vara oneline, dvs. webbservern fungerar och är ansluten till Internet. 
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Webbhotellen Mebo och BitCloud stoltserar med 99,9 procent upptid, City Network och 
Binero garanterar 100% upptid. Detta låter mycket bra och förtroendeingivande men då bör 
man veta om att: “De webbhotell som marknadsför en upptid på 99,9 procent innebär att din 
webbsida, på grund av ditt webbhotell, ligger nere 44 minuter på en månad, eller nästan 9 
timmar på ett år” (Internetworld, 2010).  
Samtidigt säger webbhotellet Mebo “Skulle upptiden vara lägre än 99.9% så kompenserar vi 
på anmodan av kunden det aktuella kontot med en hel extra månads abonnemang”. City 
Network anger “Vid driftavbrott eller trafikhindrande fel med en sammanhängande 
varaktighet längre än åtta (8) timmar är kunden berättigad till nedsättning av avgiften” (bilaga 
1). 
Detta innebär att webbhotellen använder sig av tekniska lösningar som möjliggör att om en 
webbserver slutar att fungera så tar en annan webbserver över automatiskt. Dock kan inte 
webbhotellen skydda sig om deras Internet inte fungerar men då ligger felet hos tredje part. 
 
Undersökningen som Ivar Johansson (2014) har gjort om sidladdningstest, visar skillnader för 
åtta av denna undersöknings webbhotell. Resultatet visar “om man ska gå efter siffrorna för 
testet utan server-cache så kommer Mebo på andraplats tätt följt av FS Data. Med server-
cache levererar överraskande nog One.com sidan snabbast, tätt följt av FS Data och 
Oderland”. Ett sidladdningstest som innebär att man mäter tiden det tar att hämta 
informationen från webbservern till den lokala datorns webbläsare. 
One.com är inte är ett svenskt webbhotell men de har sina servrar placerade i Sverige. Man 
behöver inte välja bort ett webbhotell bara för att det inte är svenskt. Det går att kontrollera 
om webbservrarna står i Sverige. 
 
Stresstestet som Ivar Johansson (2014) utförde visar att FSdata hanterar flest samtida anrop 
till webbsidan per sekund, följt av Space2u som inte har ingått i denna undersökning. 
Stresstest är viktiga att utföra mot webbsidor för att webbsidan inte ska krascha när det 
uppstår hög belastning. Hög belastning innebär att det är många personer som “surfar” in på 
en webbsida så att den slutar att fungera. 
 
Samtliga webbhotell i undersökningen utom BitCloud och One.com presentera även 
driftstatus/driftblogg/driftinformation på sina webbsidor. Undersökningen har inte granskat 
informationen eller kvalitén på denna driftpresentation.    

5.3.5 Säkerhet 

Webbhotellen har skyldighet att skydda sina webbservrar via programvaror som regelbundet 
uppdateras och personalen måste hela tiden ha säkerhetsaspekten i åtanken. 
 
Säkerhetsbrister kan webbhotellet ha haft en längre tid men inte vetat om detta. Ett exempel är 
"Heartbleed", där “miljoner webbservrar kan ha läckt känsliga data och lösenord de senaste 
två åren” (Strömkvist, 2014).  
Mebo, Binero, FSdata, Oderland, ManuFrog och One.com har via blogg eller Twitter 
informerat om detta och angivit vilka åtgärder som vidtagits. Att informera sina kunder via sin 
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blogg eller Twitter om vad som sker på webbhotellet måste se som en styrka men kan också 
se som ett krav från sina kunder i framtiden.  
 
Ytterligare ett säkerhetsperspektiv är att ta en kopia på allt material som ligger på 
webbservern. Backup ska tas på filer, databas och e-post. Webbhotellen tar regelbundet 
kopior för att kunna återställa om webbservern kraschar. Webbhotellen i undersökningen 
erbjuder en kontrollpanel där det kan finnas möjlighet att ta kopior och/eller det finns 
automatgenererade kopior som kan användas vid återställning.   

5.3.5.1 Webbadministratörernas svar 
50 % (7 st.) av webbadministratörerna hade inte haft säkerhetsbrister på sitt webbhotell vilket 
innebar att de hoppad över frågan. Resterande 9 webbadministratörer svarade på frågan. Av 
samtliga webbadministratörer var det 7 % (1 st.) som har haft säkerhetsbrister på sitt 
webbhotell (fråga nr. 7.1, bilaga 2). 
28 % (4 st.) ansåg att det varit problem med säkerheten som hade inneburit negativa 
konsekvenser (fråga nr. 7.2, bilaga 2). Utan att veta vilka negativ konsekvenser detta innebar 
har webbhotellen säkerhetsbrister.  
 
Utifrån att man konstaterar att säkerhetsbrister förekommer måste man också säkerhetsställa 
att webbadministratören ska ha kunskap om de program som installeras på webbhotellet för 
att inte det ska bli intrång via själva webbsidan. Lösenord ska regelbundet bytas ut och samma 
lösenord ska inte användas på flera ställen.  
 
Webbhotell som upptäcker säkerhetsbrister ska nu åtgärda detta och 50 % (4 st.) av 
webbadministratörerna anger att webbhotellet har snabbt åtgärdat de säkerhetsbrister som 
uppstått.  
 
Webbadministratörernas kommentarer: 
Mebo: ”Webbhotellet har enligt min erfarenhet inte haft säkerhetsbrister” 
”Webbhotellet tar backup på mina filer men jag själv måste också ta backup på mina filer” 
Oderland: ”ordentlig med olika former av backup'er man har tillgång, 
daglig/veckovis/månadsvis samt att man kan göra en egen om man vill. (många webhotell 
har det som en betaltjänst att hantera/återinstallera en backup).” ”Oderland är stabilt 
webbhotell med backup linor”. 
Cloudax: ”Det var mer problem för ett par år sedan med DDos attacker men det verkar ha 
försvunnit. Vet inte om det kan ha att göra med deras nya klusterplattform”. (Bilaga 1). 
 
42 % (6 st.) av webbadministratörerna var medvetna om att man själv ska ta backup på filer. 
Dock var det 4 (28 %) stycken som angav att man inte själv ska ta backup på filer (fråga nr. 
7.5, bilaga 2).  
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5.3.5.2 Skillnader mellan webbhotellens säkerhet 
De fyra webbadministratörerna som anser att man inte ska ta backup på sitt material kom från 
Binero, BitCloud, Inleed och Manufrog.  
- Binero som erbjuder möjlighet att återställa kundens material inom en vecka. Upptäcker 

man att det har blivit fel efter en vecka och man inte tagit någon backup själv så har man 
ingen chans att återställa.  

- BitCloud tar backup på servern men ingen information om annan backup finns att läsa 
om, dock meddelar BitCloud att övergripande backupansvar ligger hos kunden. 

- Inleed sparar backupen i sju dagar men här finns ingen information om hur 
återställningen kan ske.  

- Manufrog erbjuder möjlighet att själv ta backup via c-panel samtidigt som de erbjuder 
återställning utan kostnad, dock ingen information inom vilken tidsram återställningen 
kan ske. 

Övriga webbhotell: 
- City Network tar en avgift för återställning av data. Ingen information inom vilken 

tidsram eller till vilken kostnad 
- Cloudax ger möjlighet till kund att ta egen backup samt sparar backup i tio dagar. 
- FSdata erbjuder återställning kostnadsfritt men anger inte inom vilken tidsram. 
- Inleed sparar backup i sju dagar. Ingen annan information. 
- Loopia ger kunden möjlighet att återställa sin information fyra veckor tillbaka. 
- Mebo informerar endast om att backupmöjlighet finns att tillgå via c-panel men inte inom 

vilken tidsram återställning kan ske. 
- One.com uppmanar sina kunder att använda sitt webbutrymme som backup vilket innebär 

att de lovar att inga data kommer att försvinna någonsin. 
- Oderland har en sparad backup i tolv månader men uppmanar kunden att själv ha en 

kopia. 
 
Här syns det tydligt att webbhotellen hanterar sin backup på olika vis och det bästa sättet att 
en hög säkerhet på det material som finns lagrade på webbhotellet är att själv ta en 
säkerhetskopia och lagra det på en eller två ställen. 
 
Webbadministratören för Binero angav att det har varit säkerhetsbrister. FSdata och Inleed har 
också haft mindre säkerhetsbrister. Undersökningen visar inte hur ofta det har förekommit 
säkerhetsbrister utan att det har funnits och det har Binero och FSdata redovisat på sin 
webbsida när det gällde "Heartbleed" (Strömkvist, 2014).  
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6. Slutsats och fortsatta studier 

Kapitlet inleds med en slutsatsats utifrån teorin och empirin och avslutas med omprioritering 

utifrån en tidigare undersökning samt rekommendationer till målgruppen. 

6.1 Slutsats 

Min frågeställning i denna uppsats var: 
Finns det avgörande skillnader på kostnader, funktioner och service mellan de olika 
webbhotellen och vad anser webbhotellkundernas webbadministratörer om kostnader, 
funktioner och service som de erhåller? 
 
Min undersökning visar att det finns avgörande skillnader mellan webbhotellen när det gäller 
kostnader och service. Funktionerna var i stort sett likadana hos samtliga webbhotell i 
undersökningen. 
 
Priset varierar mellan webbhotellen och kostnaden per månad är inte stor, även om det 
handlar om 334 kronor som var det dyraste tjänstepaketet i undersökningen. Det viktigaste är 
att titta på vad man får för pengarna.  
 
Webbhotell kan skilja på privatperson och företag och styr priset därefter. Prissättningen 
redovisas ibland inklusive respektive exklusive moms och är man inte uppmärksam på detta 
som privatperson kan kostnaden bli 20-25 % högre än beräknat.  
 
Undersökningen visar att det inte finns någon korrelation mellan vad man betalar och vad 
man får som t.ex. mer webbutrymme eller datatrafik. Det finns för stora variationer mellan 
webbhotellens prissättning och webbutrymme samt datatrafik. Dessutom finns det webbhotell 
som har obegränsat webbutrymme och datatrafik till låga priser. 
 
Antalet anställda på ett webbhotell styr prissättningen. Desto färre anställda ju lägre 
månadskostnad. Samtidigt erbjuder dessa webbhotell mindre storlek på webbutrymmet som i 
sin tur har en lägre datatrafik. Detta har sin naturliga förklaring i att en eller två anställda inte 
har möjlighet att serva större företag utan vänder sig till konsumenter som har en mindre 
webbsida som ligger på 500 MB-5 GB. Det finns dock ett undantag i undersökningen och det 
är Loopia som har 26 anställda och erbjuder ett webbutrymme på 5-10 GB.  
 
Skillnaden på kostnader som start-, uppläggnings-, installations-, flytt-, återställnings- och 
andra kostnader variera kraftigt mellan webbhotellen.  
 
Webbhotellen ska följa den svenska distanslagen för privatpersoner och samtliga webbhotell i 
undersökningen erbjuder öppet köp för både privatpersoner och företag mellan 14-60 dagar, 
utom webbhotellet Inleed. 

 
Min slutsats är att prissättningen idag, år 2014, inte utgör den centrala faktorn i konkurrensen 
mellan webbhotellen som Råd & Röd (2008) konstaterade att den hade i sin undersökning. 
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Funktioner 
Webbhotellen skiljer sig inte nämnvärt när det handlar om e-post, databas, 
administrationspanel och FTP. Samtliga webbhotell i undersökningen tillhandahöll en 
kontrollpanel som kommer att vara ett konkurrentverktyg mellan webbhotellen i framtiden. 
 
Webbutrymme och datatrafik har ett gemensamt förhållande. Desto större webbutrymme ju 
större mängd datatrafik har man och omvänt. Det är också logiskt då det skulle vara en dålig 
idé för webbhotell att erbjuda ett stort webbutrymme med ett mindre generös datatrafikutbud 
då det inte skulle vara möjligt att utnyttja det som ligger på webbutrymmet innan gränsen för 
datatrafiken överskrids. 
 
Om den avtalade datamängden överskrids före månadsskiftet, kommer webbsidan att stängas 
ner eller sänka hastigheten dvs. sänka prestandan fram till att en ny månad påbörjas. 
 
Min slutsats är att i framtiden kommer webbutrymmet och datatrafiken inte vara ett 
konkurrentverktyg utan kommer att vara obegränsad. Idag har One.com fri datatrafik och 
Cloudax har både fri datatrafik och webbutrymme. 
 
Service, support, backup och prestanda 
Service som support, backup och prestanda är de områden som skiljer sig i undersökningen 
mellan webbhotellen. 
 
Support 
Samtliga webbhotellen har support till sina kunder, dock varierar det hur man erbjuder 
supporten. Samtliga webbhotell i undersökningen erbjuder supportkontakt via e-post men 
BitCloud, Manufrog och One.com kan man inte ringa till om man behöver support. Det är 
viktigt att titta under vilka tider som webbhotellen erbjuder sin support. Sitter man på 
kontorstid och administrerar företagets webbsida är det nog inga större problem att komma i 
kontakt med supporten. Men om man sitter hemma på kvällar och helger kan det vara en god 
idé att anlita ett webbhotell som erbjuder support under dessa tider. 
 
Backup 
Via kontrollpanelen eller FTP finns det möjlighet att själv ta backup på sitt innehåll som 
ligger på webbhotellet men fyra av fjorton webbadministratörer anser att det inte behövs 
fastän undersökningen visar att återställningsfunktionen från kontrollpanelen endast sträcker 
sig sju dagar tillbaka eller så redogör webbhotellen inte alls hur det finns möjlighet till 
återställning av förlorat data. Webbadministratören för webbplatsen är den som bör ha det 
slutliga ansvaret för att det ska finns återställningsmöjligheter på det innehåll som finns på 
webbhotellet. 
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Prestanda 
One.com vann testet för snabbast sidladdningstest och med tanke på att det inte är ett svenskt 
webbhotell är det god idé att kontrollera utländska webbhotell om deras webbservrar står 
inom Sveriges gränser. One.com har webbservrar inom och utanför Sverige. 
Vid driftstopp är det inte bara webbsidan som inte är tillgänglig utan tillhörande e-post kan 
också sluta fungera. 
 
Med dagens teknik kommer inte webbservrar att stanna det lovar Binero och City Network 
som lovar 100 % upptid. Det kommer inte att bli driftstopp men prestandan kan vara dålig då 
webbhotellen placerar många domäner på en och samma webbserver. Det finns webbsidor där 
det finns möjlighet att granska hur många domäner en och samma webbserver hanterar. 
 
Min frågeställning var: 
Finns det avgörande skillnader på kostnader, funktioner och service mellan de olika 
webbhotellen och vad anser webbhotellkundernas webbadministratörer om kostnader, 

funktioner och service som de erhåller? 

Fjorton webbadministratörer från elva webbhotell besvarade frågor via ett elektroniskt 
webbformulär.  
 
Kostnader 
Undersökningen visar att 36 % av webbadministratörer inte är nöjda med vad de betalar i 
årskostnad för sitt webbhotell och det kan bero på att de anlitar webbhotell som tillhör de 
dyraste webbhotellen i undersökningen samt det webbhotell som erbjuder minst 
webbutrymme. Om man skulle räkna ut hur mycket webbutrymme Inleed erbjuder på sitt tio 
kronors abonnemang där webbutrymmet är 350 MB skulle månadskostnaden hamna på 900 
kronor för 30 GB. 
 
Undersökningen visar att webbadministratörerna inte skulle byta ut kostnaden för webbhotell 
mot reklam. 
 
Support 
Webbadministratörerna är nöjda med service och support som webbhotellen erbjuder och 
majoriteten av webbadministratörerna vänder sig till sitt webbhotell när de önskar få support.  
 
Funktioner 
Mer än hälften av webbadministratörerna var nöjda med det webbutrymme som de har idag. 
Elva av fjorton administratörer var nöjda med den kapacitet och prestanda som deras 
webbsidor hade. Driftstop med negativa konsekvenser hade två webbadministratörer haft. En 
av fjorton webbadministratörer hade haft säkerhetsbrister på sitt webbhotell. Dock var det fyra 
stycken som hade haft säkerhetsbrister med negativa effekter. En webbadministratör anger att 
det tagit tid att rätta till säkerhetsbristen. 
Även om elva webbadministratörer var medvetna om att webbhotellet tog backup på 
webbservern var det fyra som inte var medvetna om att de själva behöver ta en backup på sitt 
material.  



61(93) 
 

 
En undersökning som Webbhotells (2014) har utfört med 77 respondenter har granskats. Den 
undersökningen hade prioriterat vilka egenskaper som kostnad, funktion och service som är 
viktiga för ett webbhotell. De teoretiska och empiriska avsnitten i denna undersökning har 
granskats och utifrån detta har en ny sammanställning skapats som anger vilka egenskaper 
som ett webbhotell bör prioritera: 
 
Prioritering av kostnader, funktioner och service 

Undersökningen “Vilken egenskap hos ett webbhotell är viktigast för dig?” som Webbhotells 
(2014) utförde framgår det inte om respondenterna är webbadministratörer eller personer som 
“surfar” på nätet. Detta resultat kan tolkas att det är flertalet personer som “surfar” på nätet 
och inte själv har något med hantering av informationsfiler, e-post, databas osv. som svarat på 
denna undersökning. Däremot kan resultatet tolkas vad som i allmänhet kan uppfattas som 
viktiga egenskaper hos ett webbhotell.  
 
Dessa egenskaper som redovisas från 77 respondenter kommer att omprioriteras utifrån den 
insamlade teorin och empirin. 
 
Stabilitet ansåg 26 % (34 röster av 77) var den viktigaste faktorn som ett webbhotell bör 
uppfylla. Denna stabilitet är viktig för den som “surfar”. Men idag har webbhotellen löften 
om 99,9% - 100 % upptid då tekniken som webbhotellen använder möjliggör att 
webbservrarna aldrig står stilla. Webbadministratörerna ansåg att deras webbhotell inte hade 
haft driftstopp och de som hade haft driftstopp ansåg att det mindre eller kortare stopp. 
Prioritering om stabilitet skulle hamna längst ner på listan då det inte finns någon anledning 
att tro att det kommer bli driftstopp på webbhotellens webbservrar. Om det skulle bli avbrott 
kan det lika gärna bero på att internetuppkopplingen inte fungerar. 
 
Priset som hamnade på andra plats som fick 19 % (15 röster av 77) och tittar man på 
undersökningen som Råd & Rön utförde 2008 då priset var den största faktorn som 
konkurrerade mellan webbhotellen. Denna undersökning anger att priset inte är en styrande 
faktor då det inte innebär att man får mer webbutrymme eller datatrafik för pengarna och att 
övriga funktioner som webbhotellen erbjuder är relativt likvärdiga. Webbadministratörer som 
inte var nöjda med priset på sina webbhotell hade de dyraste tjänstepaketen samt minsta 
webbutrymmet. Priset hamnar på fjärde plats utav de egenskaper som webbhotell bör 
prioritera. 
 
Prestanda hamnade på tredje plats i undersökningen med 17 % (13 röster av 77) för vem vill 
ha en “seg” webbsida, dvs. vänta på att en webbsida ska framträda eller att en video ska 
laddas (buffra) i evighet. Med tanke på att webbsidor besöks av mobila telefoner som inte är 
uppkopplade mot Internet via en fiberlina eller ADSL är det viktigt att webbservern levererar 
på ett tillfredsställande sätt. Webbhotellen kan dessutom välja att överfylla sina webbservrar 
så prestandan påverkas negativt. Webbadministratörerna i undersökningen anser att 
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kapaciteten och prestandan på deras webbhotell fungerar bra. Prestanda är en viktig egenskap 
för webbhotellen och hamnar då på första plats. 
 
Kontrollpanel och konfiguration fick 12 % (9 röster av 77) och det är naturligtvis en viktig 
faktor att det ska finnas möjlighet att administrera sin webbsida på ett funktionellt och 
användarvänligt vis. Framförallt är det viktigt för de webbadministratörer som bygger sin 
webbsida direkt i kontrollpanelen. Prioritering av kontrollpanel hamnar på andra plats då bra 
kontrollpaneler kommer att locka kunder som inte har erfarenhet i att hantera och administrera 
en webbplats och kontrollpaneler kommer att bli ett konkurrensverktyg mellan webbhotellen i 
framtiden. 
 
Support fick 9 % (7 röster av 77) och delar sista platsen med datatrafik och webbutrymme. 
Support är en viktig del att dels komma igång när man är ny som webbadministratör och att 
komma vidare i sitt arbete och inte sitta fast för att man inte vet hur man ska lösa sitt problem. 
Prioritering av support hamnar på delad andra plats då det är viktigt med kunnig och trevlig 
personal som hanterar supporten. 
 
Bandbredd (datatrafik) och lagringsutrymme (webbutrymme) får 9 % (7 röster av 77) i 
undersökningen och här är det svårt att ta ställning då det beror på hur och till vad som man 
ämnar ha sin webbsida till. Binero som erbjuder datatrafik på 4000GB meddelar att det aldrig 
har hänt att någon kund har överskridits sin datatrafik på en månad.  
Om webbutrymmet och datatrafiken inte räcker till kan man uppgradera. Prioritering av 
datatrafik och webbutrymme hamnar på en tredjeplats. 
 
Det saknas en fråga i undersökningen som Webbhotells (2014) utfört. Det är en fråga om 
säkerhet. Säkerhetsaspekten är viktig då både privatpersoner och företag använder webbhotell 
för att lagra information som inte är ämnade att publiceras offentligt och är naturligtvis 
viktigare för de företag som lagrar känslig information men kanske mindre känslig för den 
som skriver en blogg eller om sin hobby. Säkerhet är viktig ur alla synpunkter och delar då 
denna prioritering till delad första plats. 
 
Tabell 5. Prioritetstabell (Källa: författare). 

 
Prioritet Webbhotells (2014) Ny prioritet 
1 Stabilitet (upptid) Säkerhet och prestanda 
2 Pris Support och kontrollpanel 
3 Prestanda Webbutrymme och datatrafik 
4 Kontrollpanel och konfiguration Priset 
5 Support, webbutrymme och 

datatrafik 
Stabilitet (upptid) 
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Avslutningsvis  
Vilket webbhotell ska man välja? Jag kommer inte att förorda något av webbhotellen i min 
undersökning för information om webbhotell är en färskvara. Utveckling går framåt och nya 
webbhotell kommer ständigt att dyka upp. Utgå från vad du har läst i uppsatsen och börja 
undersöka några webbhotell och utgå från dina behov. Det finns även många andra webbsidor 
som gärna basunerar ut “bästa webbhotell” så varför inte börja där. 
 
Tänk på:  

- Jämför webbhotellen med varandra. 
- Läs avtalet, det ska vara lättillgängligt på webbhotellets webbsida. 
- Presenterar inte webbhotellet sig själva med ort, telefonnummer eller finns det brist på 

support i form av dokumentation, e-post, gå vidare till nästa webbhotell. 
- Supporten ska vara tillgänglig på olika vis och tillgängligheten ska passa dina behov. 
- Titta inte på priset. 
- Titta på kontrollpanelen, många webbhotell har en demo. 
- Gör en uppskattning om webbutrymmet och datamängden kommer att räcka till för ditt 

ändamål.  
- Anser du att din webbsida har dålig prestanda. Kontrollera hur många domäner som 

webbservern ska hantera. Kontakta webbhotellet och fråga om de kan lägga över din 
webbsida på annan webbserver 

- Är det inte ett svenskt webbhotell men vänder sig till den svenska marknaden kan det 
vara en god idé att se var webbservrarna är placerade. Är det innanför eller utanför 
Sveriges gränser. 

- Lockar webbhotellen med specialerbjudanden ska man alltid kontrollera vad kostnaden 
blir efter 6 månader eller efter ett år. Det lättaste sättet är att skicka en e-post och ställa 
frågan. 
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6.2 Fortsatta studier 

Min första tanke var att undersöka webbhotell som var kostnadsfria kontra webbhotell som 
tog betalt för sina tjänster. Att jämföra dessa med varandra. Då det inte fanns någon 
webbadministratör från ett kostnadsfritt webbhotell som besvarat på undersökningsfrågorna 
utgick denna vinkling. Dock skulle det vara intressant att göra denna jämförelse i någon annan 
undersökning. 
 
Jag hade önskat att jag kunnat titta på privata webbservrar som administrerats av 
privatpersoner och företag och jämfört med webbhotell men det hade blivit en alldeles för 
omfattande undersökning. 
 
Om mer tid hade funnits skulle jag ha tittat närmare på webbhotellens avtal och jämfört dem 
med varandra. Jag har i denna undersökning läst samtliga elva avtal och här skulle jag nog 
hitta mycket att utreda.  
 
Webbhotellen har även andra tjänster som dedikerad server, VSP, affiliates, återförsäljare, 
cloud computing som jag inte tagit med i min undersökning men som jag är intresserad av och 
hoppas att det kommer en uppsats om detta i framtiden. 
 
Kontrollpanelerna som jag tror kommer att bli ett konkurrensverktyg mellan webbhotellen i 
framtiden skulle en fortsatt undersökning kunna granska skillnader och användarvänlighet på 
webbhotellens olika kontrollpaneler. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Resultatsammanställning, webbhotell 

Resultatsammanställning presenterat per webbhotell inklusive webbadministratörernas 
kommentarer. Informationen är hämtad från respektive webbhotells webbsida och 
Allabolag.se samt frågor ställda till supporten mellan perioden 2014-02-01 – 2014-06-05. 
Referensförteckning finns i slutet av bilagan. 
 
Binero.se 
Binero AB är ett svenskt webbhotell från Kista, (org. nr 556689-0397). 
28 anställda, år 2013, enligt allabolag.se (2014b) 

Pris/år  
(inkl. moms) 
 

948 – 1896 kr 
Olika tjänstepaket, skiljer på privatperson och företag 
Öppet köp i 45 dagar (även företag). 
Startavgift på 125 kr. Inga bindningstider. 

Webbutrymmet 100-200GB 

Datatrafik 2000-4000GB trafik/månad.  Om datatrafiken överskrids innan månaden är 
slut så stängs webbsidan. 

Support E-post, telefon, dokumentation, FAQ 

Funktioner E-post, inga begränsningar i antalet 
e-postadresser. 
Databas, MySQL 
FTP 
Logga in via kontrollpanel 

Säkerhet Binero tar en backup var fjärde timme som vi sparar ett dygn bakåt, sedan 
tas också en backup per dygn som vi sparar en vecka bakåt. Detta gäller 
både webb och mail. För databaser så tas backup varje natt och sparas en 
vecka bakåt 

Övrigt Har 100 % upptidsgaranti. Presenterar driftinformation på sin webbsida. 

Kommentar från administratör som har sin webbsida registrerad hos Binero. 
Innehar andra funktioner: ”Har andra funktioner som SSH-tunnel, backup, mm” 
Angående val av webbhotell: ”Har valt Binero på rekommendation” 
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Bitcloud.se 
Bitcloud.se är en enskild firma som drivs av 2 personer enligt deras webbsida. Saknar ort. 
(Org.nr 940730-7116) 

Pris/år 
(inkl. moms) 
 

120 – 600 kr 
Olika tjänstepaket  
Flytt av domän 99 kr. 
45 dagar testkonto 

Webbutrymme 500MB-4.88GB 

Datatrafik 5 000 MB – 49GB trafik/månad. Om datatrafiken överskrids innan månaden 
är slut så stängs webbsidan. 

Support Endast kontaktformulär, hjälpcentral, ärendehanteringssystem. 

Funktioner E-post, fritt antal e-postadresser, har begränsning i skickade e-poster per 
timme. 
Databas MySQL 
FTP 
Logga in via kontrollpanel (c-panel) 

Säkerhet BitCloud erbjuder backup i alla abonnemang som en extra 
säkerhetsfunktion. Dock bär kunden alltid ansvaret för att göra backup av det 
som lagras hos BitCloud. 

Övrigt Servrarna står i Maidstone, UK. Är ej registrar för.se domäner. 
99.9% upptid. 

Kommentar från administratör som har sin webbsida registrerad hos Bitcloud. 
Ingen kommentar. 
 
 
  



71(93) 
 

Citynetwork.se 
City Network Hosting AB är ett svenskt webbhotell från Karlskrona, (org. Nr 556630-7806). 
20 anställda, år 2013, enligt allabolag.se (2014e) 

Pris/år  
(inkl. moms) 
 
 

888 kr (Betala för ett år och betala för 10 månader = 740 kr) 
Har inte olika tjänstepaket 
60 dagars öppet köp (även företag) 

Webbutrymme 250GB 

Datatrafik 5000GB. Om datatrafiken överskrids innan månaden är slut så sänks 
hastigheten (prestandan) till webbsidan. 

Support E-post, telefon, dokumentation, FAQ, chatt, forum, film 

Funktioner E-post, 1000 e-postadresser. 
Databas MySQL, MS SQL 
FTP 
Logga in via kontrollpanel 

Säkerhet Har en handledning hur man själv tar backup på sina filer. Återläsning av 
backup är förlagd med en avgift. 

Övrigt Vid driftavbrott eller trafikhindrande fel med en sammanhängande 
varaktighet längre än åtta (8) timmar är kunden berättigad till nedsättning 
av avgiften. ”Vi har byggt hela vår miljö runt målet att hålla 100% 
upptid”. Presenterar driftstatus på sin webbsida. 

Kommentar från administratör som har sin webbsida registrerad hos Citynetwork 
Angående kostnader: ” City network har alltid varit hjälpsamma när det behövts.” 
Innehar andra funktioner: ” Cron jobs, epostlistor, MSSQL, SSL cert, lösenordsskydd, 
statistik, installera applikationer, vidarebefodring av mail, felsidor.” 
Saknar funktioner: ” Inget jag kan komma på.” 
 
Angående funktionerna: ”Rear ut webbhotellet billigt och sedan så har de för mycket kunder 
på för få servrar.” 
Angående supporten: ” Har knappt varit i kontakt med de så har ingen kommentar.” 
Angående kapacitet: ” Rullar på bra just nu.” ” Hittills har det rullat på bra, men jag är rädd 
för att City Network kommer att bli som Binero i slutändan. ” 
Angående val av webbhotell: ” De levererar upp till mina behov, vilket gjorde att jag även 
köpte cloud tjänsten.” 
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Cloudax.se 
Cloudax webbhotell. Företaget heter LiquidNet Ltd och är baserat i Storbritannien. cloudax.se 
är det svenska varumärket. 

Pris/år  
(exkl. moms) 
 

576 – 1380 kr 
Olika tjänstepaket 
30 dagars öppet köp 
20% moms. 

Webbutrymme Obegränsat 

Datatrafik Ingen begränsning. 

Support Support på engelska dygnet runt alla dagar.  E-post, chat, telefon, video, 
dokumentation, FAQ 

Funktioner E-post, både begränsat och obegränsat antal e-postadresser 
Databas MySQL 
FTP 
Logga in via kontrollpanel som är på engelska, Hepsi. 

Säkerhet Cloudax skapar automatiska säkerhetskopior till backup-servern varje dygn 
och sparar dem i tio dagar. Kan själv skapa backup och använda Dropbox. 

Övrigt Servrarna står i Australien, USA och i England. Har ingen upptidsgaranti. 
Presenterar serverstatus på sin webbsida. 

Kommentar från administratör som har sin webbsida registrerad hos Cloudax. 
Angående kostnaden: ”Jag har använt dyrare webbhotell förut men Cloudax har både bättre 
service, funktioner och driftsäkerhet till ett betydligt lägre pris. Har inte provat något av de 
mer extrema lågpriswebbhotellen.” 
Angående funktioner: ”Domänhanterare i samma inloggning, något som oftast inte andra, 
dyrare webbhotell har - där har man ofta en separat domänhanterare. Likaså sköter man 
betalningar och uppgraderingar i samma inloggning. 
CMS-installeraren är också smidig. Men det har väl de flesta seriösa webbhotell idag. 
Jo, här tillkom också nyligen funktionen att själv kunna återställa från de säkerhetskopior som 
webbhotellet gör flera gånger om dagen. Förut fick man be supporten göra det. Smart 
kontrollpanel!” 
Angående supporten: ” Grymt bra med supporten som svarar snabbt 24/7. Har lång 
erfarenhet av både Loopia och Oderland där det tar tid att få svar på natten/helgen.” ” De 
lovar svar på supporten inom en timme, men man har oftast svar inom 10 minuter.” 
Angående kapacitet: ” Snabbheten var sämre för ett par år sedan men efter att de bytt till en 
ny klusterplattform så har jag inget att klaga på. Gissar att varje konto var mer sårbart för 
andra kunders belastning innan det.” 
Angående säkerhet: ”Det var mer problem för ett par år sedan med DDos attacker men det 
verkar ha försvunnit. Vet inte om det kan ha att göra med deras nya klusterplattform.” 
Angående val av webbhotell: ” Har många webbplatser och tycker det är smart att använda 
flera webbhotell av olika anledningar. Så jag anlitar tre idag. Men detta är det klart bästa och 
där har jag mina viktigaste webbplatser. Valde det när jag såg demo av kontrollpanelen. Så 
lättarbetad och fullspäckad med smarta funktioner.” 
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FSdata.se 
FSdata.se är ett svenskt webbhotell fån Helsingborg, (org. Nr 556619-0095) 
24 anställda, år 2013, enligt allabolag.se (2014c) 

Pris/år  
(exkl. moms) 
 

1788 – 3468 kr 
Olika tjänstepaket 
30 dagars öppet köp (även företag). 
Flytthjälp 495 kr 

Webbutrymme 20-40GB 

Datatrafik 300-600GB trafik/månad.  Om datatrafiken överskrids innan månaden är slut 
så sänks hastigheten (prestandan) till webbsidan. 

Support E-post, telefon, dokumentation, FAQ 

Funktioner E-post, inga begränsningar i antalet 
e-postadresser. 
Databas, MySQL 
FTP 
Logga in via kontrollpanel Waff 

Säkerhet Tar backup och återställer utan kostnad. 
Har en manual som beskriver hur man installerar och kommer igång med 
tjänsten Online Backup. Oneline Backup har en installation- och 
månadskostnad. 

Övrigt Har ingen upptidsgaranti. Presenterar driftstatus på sin webbsida. 

Kommentar från administratör som har sin webbsida registrerad hos FSdata. 
Innehar andra funktioner: ”Har ssh” 
Angående val av webbhotell: ” Kollega på mitt förra jobb rekommenderade det, för 15 år 
sedan och jag har aldrig sett någon anledning att byta.” 
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Inleed.se 
Inleed (2014) är ett svenskt webbhotell, en bifirma till Yelles AB, (org. nr 556931-6788).  
Inga anställda enligt allabolag.se (2014a) Dock finns det ett påbud om ny medarbetare från 
och med 3 februari 2014 på deras Facebook. 

Pris/år  
(inkl. moms) 
 

228-348 kr 
Olika tjänstepaket 
Inget öppet köp. 

Webbutrymme 1000MB - 4.88GB 

Datatrafik 50 - 250 GB trafik/mån. Om datatrafiken överskrids innan månaden är slut 
så stängs webbsidan. 

Support E-post, online chatt, telefon, dokumentation, Skype, FAQ 

Funktioner E-post, inga begränsningar i antalet 
e-postadresser. 
Databas, MySQL 
FTP 
Kontrollpanel DirectAdmin 

Säkerhet Inleed ansvarar för att dagligen ta backup utav abonnentens data som är 
upplagt på Inleed’s servrar. Inleed sparar abonnentens backuper de senaste 
sju dagarna. Backupmöjlighet via DirectAdmin 

Övrigt Har sina servrar i Falun. Har ingen upptidsgaranti. Presenterar drift-
information på sin webbsida 

Kommentar från administratör som har sin webbsida registrerad hos Inleed. 
Angående kostnader: ”Billig, funkar bra” 
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Loopia.se 
loopia.se är en del av Vismakoncernen, kontor i Västerås, (Org.nr: 556633-9304). 
26 anställda, år 2012, enligt allabolag.se (2014f) 

Pris/år  
(inkl. moms) 
 

999 – 1699 kr 
Olika tjänstepaket, skiljer på privatperson och företag 
349 kr i startavgift 
30 dagars öppet köp 

Webbutrymme 5-10 GB 

Datatrafik 50-100GB 

Support E-post, telefon, dokumentation, FAQ, chatt, forum, video 

Funktioner E-post, fritt antal e-postadresser 
Databas, privatpaket ingår 25 st MySQL-databaser och i Företagspaketet 
ingår 50 st. 
FTP 
Kontrollpanel, (Loopia Kundzon) 

Säkerhet “Hos Loopia kan du enkelt återställa hemsidesdata via Loopia Kundzon. För 
e-post och hemsidesdata skapas det en (1) återställningspunkt per timme och 
dessa lagras i ett dygn. Dessutom lagras en (1) återställningspunkt varje 
dygn i sju dygn. Utöver detta lagras varje vecka ytterligare en (1) 
återställningspunkt som lagras i fyra veckor. MySQL-data backas upp en (1) 
gång per dygn och lagras i sju dygn.”Har en handledning hur man själv tar 
backup på sina filer. 

Övrigt Serverhall i Västerås. Har ingen upptidsgaranti. Presenterar driftblogg på sin 
webbsida. 

Kommentar från administratör som har sin webbsida registrerad hos Loopia. 
Angående funktioner: ”Kunna installera på rotnivå” 
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ManuFrog.com 
Manufrog Hotell AB är ett svenskt webbhotell, kontor i Örebro (Org.nr SE556639-1420). 
1 anställda, år 2013, enligt allabolag.se (2014g) 

Pris/år  
(inkl. moms) 
 

120 – 450 kr 
Olika tjänstepaket  
30 dagars öppet köp (även företag) 

Webbutrymme 350 MB – 5.86GB 

Datatrafik 10-60GB. Om datatrafiken överskrids innan månaden är slut så stängs 
webbsidan. (Om ett konto förbrukar mer än 15% av serverns resurser har 
ManuFrog  rätt att suspendera kontot.) 

Support E-post, sms, dokumentation, FAQ, forum 

Funktioner E-post, fritt antal e-postadresser 
Databas MySQL 
FTP 
Logga in via kontrollpanel (cPanel + WHM) 

Säkerhet Dagliga & månads Backups görs av alla kunders kontopaket.  Alla kan även 
ta egna backups i C-panel.  Vi tar inte ut någon avgift för att återställa en 
backup för ett konto. 

Övrigt Hyr sina servrar från Orlando, Florida – U.S.A. & Maidstone, Kent – UK. Är 
ej registrar för .se domäner. Har ingen upptidsgaranti. Presenterar 
serverstatus på sin webbsida. 

Kommentar från administratör som har sin webbsida registrerad hos ManuFrog 
webhotel. 
Angående support: ”snabb och kunnig support” 
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Mebo.se 
Mebo.se är ett svenskt webbhotell under företagsnamnet, Q360 Sverige AB (org. nr 556948-
7175.) Drivs av två personer enligt deras webbsida. 

Pris/år  
(inkl. moms) 
 

216-750 kr 
Olika tjänstepaket 
60 dagar test (även företag) 

Webbutrymme 500MB-4.88GB 

Datatrafik 5000-50000MB trafik/mån. Om datatrafiken överskrids innan månaden är 
slut så stängs webbsidan. 

Support E-post, meddelande via kundportal, chatt, dokumentation, video, FAQ 

Funktioner E-post, inga begränsningar på antalet e-postadresser. 
Databas, MySQL 
FTP 
Logga in via kontrollpanel 

Säkerhet Backupmöjlighet via c-panel 

Övrigt Är ej registrar för .se domäner. 
“Skulle upptiden vara lägre än 99.9% så kompenserar vi på anmodan av 
kunden det aktuella kontot med en hel extra månads abonnemang”. 
Presenterar serverstatus på sin webbsida. Har en datorhall i Kungälv och 
webbservrar i England. 

Kommentar från administratör som har sin webbsida registrerad hos Memo. 
Angående kostnader: ”Billigt webbhotell” 
Innehar andra funktioner: ”allt som finns i cpanel, wildcards osv” ”Jag saknar inget” 
Angående funktionerna: ”Allt är positivt, speciellt supporten men även alla funktioner” 
Angående supporten: ”Grym support! hittar nog ingen bättre” ”Bättre support än något 
annat webbhotell” 
Angående webbutrymme: ”Det är så pass låg kostnad så om webbutrymmet tar slut är det 
inget jobbigt att behöva uppgradera det” 
Angående säkerhet: ”Webbhotellet har enligt min erfarenhet inte haft säkerhetsbrister” 
”Webbhotellet tar backup på mina filer men jag själv måste också ta backup på mina filer” 
Angående val av webbhotell: ” Det är kostnadsfritt men har ändå så många funktioner 
supporten är så bra så jag vill inte mista den och stannar därför gärna kvar. 
Det har aldrig varit några problem, allt fungerar felfritt, säkert.” 
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One.com 
One.com är ett danskt företag som är registrerad i Danmark och i Dubai. Försäljningskontor 
finns i Tyskland, England och Holland. 

Pris/år  
(exkl. moms) 
 

180 – 1728 kr 
Olika tjänstepaket 
Tar ut kostnad för flytt av domän. Priset varierar utifrån vilken toppdomän 
det handlar om. 
115 kr i uppläggningsavgift 
15 dagars öppet köp (alla kunder) 

Webbutrymme 15GB-2TB 

Datatrafik Ingen begränsning. 

Support E-post, dokumentation, FAQ, chatt 

Funktioner E-post, obegränsat antal e-postadresser 
Databas MySQL 
FTP 
Logga in via kontrollpanel. 

Säkerhet Den dagliga backupen hos One.com gör att du inte behöver oroa dig för att 
förlora data. Säkerhetskopiering av e-post, hemsida och databas. 

Övrigt One.com:s datacenter finns hos Interxion och deras datacenter finns i Akalla 
utanför Stockholm. Har ingen upptidsgaranti. 

Kommentar från administratör som har sin webbsida registrerad hos one.com. 
Inga kommentarer. 
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Orderland.se 
Orderland  är ett svenskt webbhotell från Kungsbacka med 12 anställda. (Org.nr Org. nr: 
556680-8746). 10 anställda, år 2013, enligt allabolag.se (2014d) 

Pris/år  
(exkl. moms) 
 

828 – 4008 kr 
Olika tjänstepaket, skiljer på privatperson och företag 
Tar ut en startavgift på 150 kr. 
14 dagars test (även företag) 

Webbutrymme 10GB-30GB 

Datatrafik 500GB-2T trafik/månad. Om datatrafiken överskrids innan månaden är slut 
så stängs webbsidan. 

Support E-post, telefon, dokumentation, FAQ, chatt 

Funktioner E-post, inga begränsningar i antalet 
e-postadresser. 
Databas MySQL 
FTP 
Logga in via kontrollpanel c-panel 

Säkerhet Oderland backuper automatiskt minst 1 gång om dagen 30 dagar tillbaka, 
därefter sparas en kopia var 30:e dag i upp till 12 månader. Orderland 
rekommenderar att du själv tar en egen backup på dina filer och databaser. 

Övrigt Har ingen upptidsgaranti. Presenterar driftinformation på sin webbsida. 

Kommentar från 2 st administratörer som har sin webbsida registrerad hos Orderland. 
Angående kostnader: ” Jag har en kostnad på 1035,-/år (inkl moms) för ett konto. Till det 
tillkommer domännamnet på ≈ 100,-. En del tycker det kanske är dyrt i jmf med att det finns 
webhotell från t ex 19-29,-. Men sett till årskostnaden utslaget på månader så är det ungf en 
100'ing i månaden. Då har jag allt och lite till där. Just det webhotellet kan jag även ligga till 
fler domäner på samma konto - även parkerade domänder (samma site med 2 olika adresser) 
osv... Väldigt nöjd. F f a att man kan hantera saker som SSL, php-vers sov, helt själv.” 
Innehar andra funktioner:” Webhotellet använder “cPanel”. 
https://duckduckgo.com/?q=cPanel 
”Att lista alla funktioner här blir för mkt. Men allt man behöver och lite till SSL, SSH, git, 
Softaliscious - en s k enklicksinstallerare av olika mjukvaror (forum, bloggar, eCommerce 
mm mm) för de som inte vill/kan installera själv.” 
”All möjlig mailhantering, WebDAV, olika säkerhetsfunktioner, cron ... ja, osv osv osv osv ...” 
”Har funktioner som Cron jobb, PHPmyadmin,  Spamassasin” 
Angående funktionerna:” Rikligt, och f f a bra dokumentation för den som vill/behöver.” 
Angående kapacitet: ” Alla webhotell har/har haft driftstopp i ngn form. Oavsett om de är 
planerade eller plötsliga. Allt kan hända även det bästa webhotellet. En server som rasar, en 
DDOSattack osv”. 
”Kapaciteten är bra. Har tillräckligt med resurser och prestanda (ram/cpu) för at det skall vara 
en snabb server. Och ordentlig med olika former av backup'er man har tillgång till. 
daglig/veckovis/månadsvis .... samt att man kan göra en egen om man vill. (många webhotell 
har det som en betaltjänst att hantera/återinstallera en backup).” 
” Oderland är stabilt webbhotell med backup linor.” 
Angående val av webbhotell ” Snabb support, stabila servrar, trevlig personal och har varit 
kund i över 8 år. Har även konton hos andra webbhotell men Oderland är bäst.” 
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Har och har använt flera webhotell. Främst Space2u och Oderland, men även åt/via andra som 
man hjälpt eller skött deras sidor... då tex One och Surftown. Jag valde Oderland vid ett 
tillfälle då jag hjälpte en kompis att sätta upp deras (företags)site och såg vilka möjligheter det 
fanns där. Bytte direkt. Har även haft ett par andra som legat kvar på ett annat webhotell, där 
en del av dem ligger kvar men en del av dem flyttats även dem till Oderland. 
 
”En positiv grej som kom förra el förrförra året var deras kundzon för själva webhotellskontot 
(inte cPanelen med inställn) där man även kan hantera sina domäner/domännamn med ungf 
samma funktioner som hos en registrar.... byta/peka om DNSer osv, uppdatera whois o sånt. 
Har inte använt den så jättemkt, för jag kör de flesta genom en registrar. Så jag har helt egen 
hantering av mina domännamn. Oftast också lite billigare då man skall förnya/förlänga dem”. 
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Bilaga 2. Enkätundersökningen frågeformulär 

Inlägget på forumen hade följande text: 
 
Upplevelse- och erfarenhetsfrågor om ditt webbhotell. Vinn biobiljetter! 
Hej. 
Genom att besvara några frågor kan du vinna 2 biobiljetter. 
Du kan besvara några frågor om support, säkerhet, kundlöften osv. om du är administratör 

av ett webbhotell som du eller ditt företag anlitar.  Dina svar som är anonyma kommer jag att 

använda i min C-uppsats i informatik på Karlstads universitet. C-uppsatsen handlar om vad 

webbhotell erbjuder och om de uppfyller sina löften. 
Klicka på länken >> Länken går till enkäten som jag skapat i Google Form.  

// Tack på förhand. 
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