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Förord 
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Abstrakt  
Molntjänster är en trend som påverkar kundorganisationer i allt större utsträckning och 
anses vara framtiden för hur IT-tjänster konsumeras. Tidigare studier visar på åtskilliga 
utmaningar med molnbaserade affärssystem. Dessa utmaningar behandlar främst 
kundorganisationer och affärssystem samt berör aspekter såsom funktionalitet, 
kostnader och anpassning. Något som är mindre utforskat är hur IT-konsulters roll 
förändras av den tekniska utvecklingen där affärssystem blir allt mer molnbaserade. 
Studiens syfte har därför varit att ta fram rekommendationer för hur utmaningar med 
molnbaserade affärssystem kan hanteras av IT-konsulter. Med hjälp av en datadriven 
tematisk analys har flera utmaningar för IT-konsulter identifierats. Studiens slutsatser 
har bidragit med rekommendationer kring följande teman av utmaningar: 
Kundorganisationers behov och integration; Kompetensutveckling; Kommunikation; 
Digitala plattformar och Systemleverantörsrelation. De olika utmaningarna hanteras på 
många olika sätt. Bland annat kan IT-konsulter skriva servicenivåavtal med 
systemleverantören för att säkerställa tillgång till delar i affärssystemet de anser vara 
nödvändiga. De behöver också vara medvetna om nya tekniker såsom low-code 
utvecklingsverktyg. Enligt studien har IT-konsulter en förändrad roll att inta framöver i 
arbetet med molnbaserade affärssystem. 
 
Nyckelord: Molnbaserade affärssystem, utmaningar, IT-konsulter  
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Abstract 
Cloud services is a trend that increasingly affects customer organizations and is 
considered to be the future of how IT services will be consumed. Previous studies show 
several challenges with cloud-based ERP systems. These challenges mostly concern on 
customer organizations, ERP systems and aspects such as functionality, costs and 
customization. What is less explored, are what implications the digital development, 
where ERP systems are increasingly becoming cloud-based has for IT consultants. The 
purpose of this study has therefore been to provide recommendations for how IT 
consultants can handle the challenges that cloud-based ERP systems create. By using a 
data-driven thematic analysis, several challenges that IT consultants face have been 
identified. The conclusions of the study have contributed with recommendations on the 
following categories of challenges: Customer organizations needs and integration; 
Competence development; Communication; Digital platforms and System vendor 
relationship. The different challenges are handled in several different ways. For 
instance, IT-consultants can sign Service Level Agreements with the system vendor to 
ensure access to parts of the Cloud-based ERP they consider necessary. They also need 
to be aware of new technologies such as low-code development tools. According to the 
study, the role of IT consultants will change due to cloud-based ERP systems. 
 
Keywords: Cloud-based ERP systems, challenges, IT consultants  
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1 Inledning 
Marknaden för molntjänster beräknas växa med 62 procent de närmaste tre åren fram 
till 2021 [1]. Den utveckling som skett med molntjänster och molnbaserade system 
under senare delen av 2000-talet är potentiellt ett av de största framstegen som gjorts 
inom datoranvändning (Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang & Ghalsasi, 2011). En 
molntjänst definieras som en IT-tjänstemodell där datortjänster (både hård- och 
mjukvara) levereras på begäran till kunder över ett nätverk via självbetjäning, 
oberoende av enhet eller plats (Marston et al., 2011). Molntjänster påverkar 
kundorganisationer i allt större utsträckning och anses vara framtiden för hur IT-
tjänster konsumeras (Saini, Saini, Yousif & Khandage, 2011; Jadeja & Modi, 2012; Chen, 
Liang & Hsu, 2015). Orsaken till detta är bland annat ökade möjligheter för skalbarhet 
och bättre åtkomst. Ökade åtkomstmöjligheter i förhållande till traditionella 
affärssystem avser möjligheten för användare att erhålla information oavsett var de 
befinner sig. Detta ger ökad flexibilitet för användaren som enkelt kan nå den önskade 
informationen via en webbläsare. Skalbarhet innebär möjligheten att kunna skala upp 
och ned datorresurser via molnet vid behov (Saini et al., 2011; Jadeja & Modi, 2012; 
Chen et al., 2015).  
 
Affärssystem är något som gynnas av molntekniken eftersom affärssystem går mot att 
baseras på digitala plattformar samt kan integreras med tredjepartslösningar (Baldwin 
& Woodard, 2009; Tilson, Sørensen & Lyytinen, 2013; Chen et al., 2015). Molnbaserade 
affärssystem kommer att överträffa traditionella affärssystem som finns idag genom till 
exempel lägre hårdvarukostnader (Chen et al., 2015). Den traditionella typen av 
affärssystem kallas för “on-premise” vilket innebär att kunden betalar för 
mjukvarulicensen och systemet installeras lokalt på plats. Tidigare studier visar på att 
kundorganisationer börjar implementera molnbaserade affärssystem i allt större 
utsträckning (Duan, Faker, Fesak & Stuart, 2013; Carutasu & Carutasu, 2016). När alla 
delar såsom applikation, datalagring, servrar och nätverk levereras som molntjänst 
kallas det för Software as a Service eller SaaS (Saini et al., 2011; Jadeja & Modi, 2012; 
Weng & Hung, 2014). Kundorganisationer får då åtkomst till det molnbaserade 
affärssystemet via en webbläsare. Genom att basera affärssystem på molntjänster går 
det att nyttja de fördelar som finns med molntekniken såsom låga 
implementationskostnader och smidigare uppgradering (Marston et al., 2011, Benlian & 
Hess, 2011; Peng & Gala, 2014). Däremot finns det flera utmaningar med molnbaserade 
affärssystem. En av de största utmaningarna med molnbaserade affärssystem är att de 
inte går att anpassa i lika stor utsträckning som lokala on-premise affärssystem (Mijac, 
Picek & Stapic, 2013).  
 
Studien utgår från IT-konsulters perspektiv och hur deras roll förändras på grund av 
molnbaserade affärssystem. Med IT-konsulter avser studien affärssystemkonsulter som 
arbetar antingen funktionellt eller tekniskt med molnbaserade affärssystem och har 
kundkontakt. Externa aktörer såsom kundorganisationer, tredjepartsleverantörer samt 
systemleverantörer behandlas genom studien utifrån deras relation med IT-konsulter. 
De molnbaserade affärssystem som systemleverantörer erbjuder är baserade på 
standardiserade arbetssätt eller så kallade ”best practice” (Mijac et al., 2013; Zhong & 
Rohde, 2014). Best practice är de affärsprocesser som är generellt accepterade som det 
bästa tillvägagångssättet. Denna standardisering av processer innebär utmaningar när 
kundorganisationer vill ha funktionalitet och anpassningar som systemleverantörer inte 
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tillåter i molnbaserade affärssystem (Mijac et al., 2013; Zhong & Rohde, 2014). 
Affärssystem är komplexa vilket gör de utmanande och tidskrävande att implementera 
och anpassa. Detta leder till att de resurser som krävs ibland inte finns internt i 
kundorganisationer (Chang, Wang, Jiang & Klein, 2013). Detta gäller för både 
molnbaserade och on-premise affärssystem. Av den orsaken anlitas externa IT-
konsulter för att tillhandahålla teknisk kunskap och applicera tidigare erfarenhet 
(Simon, Schoeman & Sohal, 2010; Chang et al., 2013). En anpassning kan vara att IT-
konsulter förändrar hur en process fungerar i affärssystemet åt en kundorganisation 
(Davenport, 1998; Wang & Chen, 2006; Saini et al., 2011). En utmaning för IT-konsulter 
blir således att förena affärssystemets tekniska krav med kundorganisationers behov 
(Davenport, 1998; Simon et al., 2010; Saini et al., 2011). IT-konsulter som assisterar 
kundorganisationer med implementation och anpassning står därför inför en 
förändring i och med framväxten av molnbaserade affärssystem.  
 
Tidigare studier visar på åtskilliga utmaningar med molnbaserade affärssystem. 
Utmaningarna avser främst kundorganisationer och affärssystem samt berör aspekter 
såsom funktionalitet, kostnader, integration och begränsade anpassningsmöjligheter 
(Davenport, 1998; Strong & Volkoff, 2010; Marston et al., 2011; Arnesen, 2013; Mijac et 
al., 2013).  Framtida forskning efterfrågas som studerar utmaningar med molnbaserade 
affärssystem och valideras från andra perspektiv såsom specifika branscher (Johansson 
& Ruvio, 2013; Peng & Gala, 2014; Gupta, Subhas, Misra & Singh, 2017). Jadeja och Modi 
(2012) efterfrågar vidare forskning för att hitta lösningar på de utmaningar som 
molntjänster medför. Något som är mindre utforskat är hur IT-konsulters roll förändras 
av den tekniska utvecklingen där affärssystem blir allt mer molnbaserade (Westrup & 
Knight, 2000; Wang & Chen, 2006; Simon et al., 2010; Chang, Wang, Jiang & Klein, 2013; 
Peng & Gala, 2014). Det finns således ett behov av att undersöka vilka utmaningar 
molnbaserade affärssystem medför för affärssystembranschen och hur IT-konsulter kan 
hantera utmaningar såsom begränsade anpassningsmöjligheter. Denna studie ämnar 
därför besvara följande fråga: 
 
Hur kan utmaningar med molnbaserade affärssystem hanteras av IT-konsulter? 
 
Syftet är att ta fram rekommendationer för hur utmaningar med molnbaserade 
affärssystem kan hanteras av IT-konsulter.   
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2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien beskriver olika forskningsområden som är relevanta för att besvara 
studiens frågeställning. De olika områdena är: molntjänster; molnbaserade affärssystem; 
anpassning; integration; digitala plattformar; IT-konsulter; kompetens, kommunikation; 
kundorganisationers behov. Till sist sammanfattas litteraturstudien med hjälp av en tabell 
som presenterar härledda utmaningar för IT-konsulter med molnbaserade affärssystem.  

2.1 Molntjänster och molnbaserade affärssystem 

Molntjänster innebär att datorresurser som processorkraft, minne och lagring inte är 
fysiskt närvarande hos användaren (Marston et al., 2011). Det är systemleverantörerna 
som äger och hanterar dessa resurser och användaren får tillgång till dem via internet. 
Marston et al. (2011) definierar en molntjänst som en IT-tjänstemodell där tjänster 
inom både hård- och mjukvara levereras på begäran till kunder över ett nätverk via 
självbetjäning, oberoende av enhet eller plats. För molnbaserade system avser det hur 
klienter och servrar kommunicerar med varandra över internet. Molntjänster leder 
bland annat till att datalagringen blir mer effektiv vilket bidrar till lägre uppstarts- samt 
operativa kostnader (Saini et al., 2011). Den snabba utvecklingen av molntjänster 
möjliggör för kundorganisationer att få tillgång till nya IT-tjänster och till en lägre 
kostnad. Det bidrar också till att små och medelstora kundorganisationer kan få tillgång 
till IT-tjänster som bara större kundorganisationer haft tidigare. Molntjänster kan också 
minska administrationen av IT och hjälpa kundorganisationer att koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet istället för att behöva fokusera på den bakomliggande tekniken (Saini 
et al., 2011). Det är dock inte förrän under senare delen av 2000-talet som datorer och 
nätverkshastigheter blivit så pass snabba att det går att ersätta molnbaserade 
affärssystem genom molnet. Nu kan en användare få liknande funktionalitet via 
molnbaserade affärssystem som ett on-premise affärssystem (Marston et al., 2011). 
 
En tjänst som allt mer levereras via molnet är affärssystem. Det finns olika sorters 
molnbaserade affärssystem (Weng & Hung, 2014). En vanlig variant är om hela 
lösningen tillhandahålls av systemleverantören och kundorganisationer får åtkomst till 
affärssystemet via en webbläsare. Då innefattas alla delar i lösningen såsom själva 
applikationen, datalagringen, servrar och nätverk. Denna typ av lösning benämns 
vanligtvis SaaS eller Software as a Service (Saini et al., 2011; Weng & Hung, 2014). 
Studien kommer att fokusera på denna typ av affärssystem samt inslag av så kallade 
hybridlösningar. En hybridlösning är ett affärssystem där inte hela lösningen 
tillhandahålls av systemleverantören. Istället för att systemet är helt molnbaserat finns 
funktionaliteten både lokalt och i webbläsaren. Hybridsystem ger således likartad 
funktionalitet som on-premise trots att det också levereras som en molntjänst (Ruivo, 
Rodrigues & Oliveira, 2015). Den huvudsakliga fördelen med hybrider är möjligheterna 
kring anpassning som kan likställas med ett on-premise affärssystem (Ruivo et al., 
2015). Det kan dock enligt Ruivo et al. (2015) bli en utmaning att integrera 
hybridlösningar med andra befintliga system på grund av ökad komplexitet.  
 
Tekniken som molnbaserade affärssystem bygger på kallas för “multi-tenancy” 
(Marston et al., 2011; Seethamraju, 2015). Detta koncept innebär att en enskild 
mjukvaruapplikation kan arbeta åt flera separata klienter samtidigt. På så sätt nyttjas 
datorkraft i form av minne och processorkraft mer optimalt (Marston et al., 2011; 
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Seethamraju, 2015). Några av möjligheterna med molnbaserade affärssystem är: 
skalbarhet, att molntjänster är elastiska och att kundorganisationer kan skala upp eller 
ner molnbaserade resurser eller funktioner utifrån behovet i realtid; åtkomstmöjligheter 
avser möjligheten för användare att erhålla information oavsett var de befinner sig; 
lägre kostnader är den direkta kostnaden för att införskaffa ett molnbaserat 
affärssystem samt drift- och licenskostnader; smidigare uppgradering innebär att det 
går snabbt och enkelt att uppdatera ett molnbaserat affärssystem till den senaste 
versionen (Marston et al., 2011; Benlian & Hess. 2011; Jadeja & Modi, 2012; Chen et al., 
2015; Assante et al., 2016; El-Gazzar et al., 2016). 

2.1.1 Uppgradering av molnbaserade affärssystem 

I on-premise affärssystem kan IT-konsulter göra omfattande anpassningar för att passa 
kundorganisationers affärsbehov (Peng & Gala, 2014). Anpassningar är ofta låsta till det 
nuvarande systemet och kan inte överföras till en ny uppgraderad version utan 
ytterligare konfiguration och anpassning. Standardiseringen av molnbaserade 
affärssystem tillåter systemleverantörerna att regelbundet leverera uppgraderingar 
(Peng & Gala, 2014; Zhong & Rohde, 2014). Då kan kundorganisationers användare 
oavsett plats få tillgång till nya versioner via ett webbgränssnitt utan att det kräver 
ytterligare installation. Detta reducerar märkbart tiden och resurserna som krävs för 
både kundorganisationers, IT-konsulters och systemleverantörers arbete med 
uppgraderingar och förbättringar (Peng & Gala, 2014; Zhong & Rohde, 2014). 
Systemleverantör ställer även krav på kundorganisationer att deras molnbaserade 
affärssystem måste uppgraderas när nya versioner kommer. Anledningen är att 
kundorganisationer tidigare arbetat i olika versioner av systemet. Samma version 
möjliggör för systemleverantörer att säkerställa affärssystemets kvalitet för samtliga 
kundorganisationer (Arnesen, 2013). 

2.1.2 Anpassning av molnbaserade affärssystem 

Molnbaserade affärssystem går allt mer mot standardiserade lösningar vilket innebär 
begränsade anpassningsmöjligheter (Zhong & Rohde, 2014). Anpassning innebär 
skapandet av något nytt eller adderandet av en funktion i systemets 
standardfunktionalitet (Seethamraju, 2015). De molnbaserade affärssystemen är inte 
framtagna för unika affärsprocesser utan ska vara generiska och utgå från best practice. 
De blir svårare att anpassa då miljön för det molnbaserade affärssystemet begränsas av 
systemleverantören till skillnad från ett on-premise affärssystem (Seethamraju, 2015). 
Det innebär en utmaning för IT-konsulter som behöver anpassa kundorganisationers 
processer mot systemet (Zhong & Rohde, 2014). Fördelen med att det inte går att 
anpassa i samma grad är att leverantörerna enklare kan erbjuda automatiska 
uppgraderingar (Peng & Gala, 2014).  
 
Mijac et al. (2013) förhåller sig kritiska till molnbaserade affärssystem och vad en 
standardisering av processflöden innebär samt lämpligheten av molnbaserade 
affärssystem. Molnbaserade affärssystem ger inte tillräckligt med utrymme för att 
utveckla anpassningar (Mijac et al., 2013). Det blir därför en utmaning för IT-konsulter 
som ska hjälpa kundorganisationer med stora krav på just anpassningsbarhet. 
Molnbaserade affärssystem är därför bara lämpliga för kundorganisationer som inte 
kräver mycket anpassningar eller integration med andra applikationer (Mijac et al., 
2013). 
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Eftersom molnbaserade affärssystem finns i så kallade “multi-tenancy”-miljöer är det 
svårt att erbjuda olika fördefinierade konfigurationer och anpassningar (Seethamraju, 
2015). Därav medför molnbaserade affärssystem mindre flexibilitet och 
anpassningsmöjligheter jämfört med on-premise affärssystem (Mijac et al., 2013; 
Seethamraju, 2015; Singh, 2018). Problematiken med anpassningar är att det 
underminerar affärssystemets best practice vilket ökar komplexiteten och gör det 
dyrare att förvalta och integrera med andra applikationer (Seethamraju, 2015). Enligt 
Gupta et al. (2017) är möjligheten att anpassa systemet en av de största utmaningarna 
med molnbaserade affärssystem. De argumenterar för att anpassningsbarhet har en 
kritisk roll när kundorganisationer ska välja sin systemleverantör. I molnbaserade 
affärssystem är det också svårt att anpassa systemet då det ska passa många olika typer 
av kundorganisationer.  Utmaningen med standardisering kan beskrivas på följande 
sätt: 

“While you can configure the software for your organization, the ability to 
make more company-specific customizations that affect the source code may be 
limited because the vendor has to maintain the software for many different 
customers.” (Arnesen, 2013, s.46). 

Systemleverantörer skapar med andra ord begränsningar för kundorganisationers 
anpassningsmöjligheter i molnbaserade affärssystem (Arnesen, 2013). Utmaningen för 
IT-konsulten uppstår om en kundorganisation förväntar sig att molnbaserade 
affärssystem kan anpassas lika mycket till deras specifika behov som on-premise 
affärssystem. Sådana anpassningar kan kräva mer omfattande ändringar vilket inte är 
möjligt i ett molnbaserat affärssystem. Anpassningar leder också till ökad komplexitet i 
affärssystemet (Sun, Zhang, Guo, Sun & Su, 2008). Mijac et al. (2013) beskriver denna 
utmaning i form av tre frågor: om alla delar av systemet är anpassningsbara; hur 
kundernas specifika önskemål kommer att skilja sig från systemleverantörernas 
standardiserade utbud; hur lätt systemet är att anpassa. Gupta et al. (2017) beskriver 
att större kundorganisationer har mer komplexa processer och kräver därför mer 
anpassningar. Små och medelstora kundorganisationer kräver däremot inte lika mycket 
anpassningar då de ofta har färre moduler i sina system vilket gör det mindre komplext 
(Gupta et al., 2017). 

2.1.3 Integration med andra system 

Molnbaserade affärssystem har begränsade integrationsmöjligheter till befintliga IT-
system (Duan et al., 2013). Molnbaserade affärssystem möjliggör inte integrationer med 
alla tredjepartstjänster och system i lika stor utsträckning som on-premise 
affärssystem. Duan et al. (2013) argumenterar för att detta kan innebära många 
tekniska men också organisatoriska utmaningar för både systemleverantörer och 
kundorganisationer. Om en kundorganisation har installerat flera komplexa 
applikationer och interna system blir det en utmaning att integrera dessa. 
Tredjepartsleverantörer såsom IT-konsulter får ofta ansvaret att hjälpa 
kundorganisationer med integrationer (Duan et al., 2013). Den höga standardiseringen 
av molnbaserade affärssystem medför utmaningar med integration av andra heterogena 
system (Zhong & Rohde, 2014). Infrastrukturen i form av servrar och databaser brukar 
ägas och administreras av systemleverantörer och affärssystemen kan oftast bara 
integreras om leverantören tillåter detta (Duan et al., 2013, Zhong & Rohde, 2014). 
Därför blir integrationer svåra att genomföra i molnbaserade affärssystem jämfört med 
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on-premise. I och med standardisering argumenterar Zhong och Rohde (2014) även för 
att det är svårare att genomföra integrationer med redan befintliga system inom 
kundorganisationer. Det finns även studier som är positiva till integrationsmöjligheter 
med molnbaserade affärssystem (Tarantilis, Kiranoudis & Theodorakopoulos, 2008; 
Chen et al., 2015). Med hjälp av “web services” underlättas integration med 
molnbaserade affärssystem och tredjepartslösningar. En web service är en funktion 
som kan nås av andra program via internet och är en typ av integrationslösning 
(Tarantilis et al., 2008; Chen et al., 2015). Det med andra ord ett sätt att integrera 
webbaserade applikationer över internet. 

2.1.4 IT-konsulters arbete med digitala plattformar 

De senaste åren har det skett en ökning av involveringen av tredjepartslösningar i 
digitala plattformar såsom exempelvis CRM-systemet Salesforce (Chen et al., 2015). 
Tredjepartslösningar kan tas fram av IT-konsulter själva, utvecklas av en extern tredje 
part eller samarbetspartner. En digital plattform är en samling av komponenter som 
stödjer variation och utveckling i ett system genom att kontrollera vem som får tillgång 
till gränsytorna mellan komponenterna (Baldwin & Woodard, 2009). Det kan vara ett 
nätverk eller ekosystem där flera företag går samman och bygger plattformen. Det finns 
mer eller mindre öppna plattformar vilket beror på graden av kontroll och vem som ges 
åtkomst till plattformen (Baldwin & Woodard, 2009; Tilson et al., 2013). 
 
Ett exempel på en digital plattform är det molnbaserade affärssystemet Microsoft 
Dynamics 365 som ger tredjepartslösningar och kunder åtkomst till plattformen där 
olika appar utgör systemets funktionalitet [2]. Fördelen med en plattform som är öppen 
till externa utvecklare är att det möjliggör för att fler applikationer kan skapas (Baldwin 
& Woodard, 2009). Om en systemleverantör öppnar upp sin plattform till ett externt 
nätverk kan det leda till tillväxt för plattformen vilket i sin tur kan ge ett mer 
konkurrenskraftigt tjänsteutbud (Tilson et al., 2013). I en plattform utformad för 
molnbaserade affärssystem kan kundorganisationer anpassa sina affärssystem efter 
sina specifika behov genom att välja olika web services. Dessa tillhandahålls av 
tredjepartsleverantörer över webben (Chen et al., 2015). 
 
I och med att affärssystemet levereras som en molntjänst flyttas ägandeskapet från 
kunden till systemleverantören jämfört med ett on-premise affärssystem (Marston et 
al., 2011). För IT-konsulter kan detta innebära en utmaning om systemleverantören 
tillhandahåller mer av affärssystemet och inte anlitar tredjepartsleverantörer för att 
hjälpa till med exempelvis hosting av servrar. Detta kan leda till ett minskat 
konsultbehov (Strong & Volkoff, 2010). 
 
Molnbaserade affärssystem levereras som en tjänst där kundorganisationer betalar en 
abonnemangsavgift för att få tillgång till tjänsten (Marston et al., 2011; Jadeja & Modi, 
2012). Detta leder till nya inkomstkällor för både systemleverantörer och IT-konsulter 
som får en liten del av avgiften. IT-konsulter kommer också behöva omstrukturera tiden 
de lägger på olika arbetsuppgifter. Istället för att behålla kundorganisationers tidigare 
affärsprocesser kan det vara mer fördelaktigt att använda standardiserade 
molnbaserade affärssystem med inbyggda affärsprocesser (Weng & Hung, 2014). 
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2.2 IT-konsulter och affärssystem 

Det är vanligt att kundorganisationer anlitar IT-konsulter för att implementera ett 
affärssystem på grund av att affärssystem är komplexa och kräver extern hjälp av 
kunniga experter (Simon et al., 2010). Den expertis som krävs för att implementera ett 
affärssystem finns nämligen ofta inte internt i kundorganisationer. IT-konsulter är de 
som hyrs in av kundorganisationer för att tillhandahålla tekniska kunskaper (Simon et 
al., 2010; Chang et al., 2013). IT-konsulter behöver också samarbeta med 
kundorganisationers externa samt interna intressenter för att implementera 
affärssystem framgångsrikt (Simon et al., 2010; Chang et al., 2013). Chang et al. (2013) 
poängterar vikten av att IT-konsulter behöver förstå kundorganisationers problembild. 
Det förekommer att IT-konsulter inte agerar i kundorganisationers bästa intressen utan 
har huvudfokus på att implementera en standardlösning (Chang et al., 2013). Denna 
standardlösning kanske inte passar kundorganisationers processer. Det blir därför en 
utmaning för IT-konsulter att uppfylla kundorganisationers behov (Simon et al., 2010; 
Chang et al., 2013).  

2.2.1 IT-konsulters kompetens 

En viktig faktor att säkerställa när det kommer till IT-konsulter är i vilken utsträckning 
de har kompetens samt kunskap om kundorganisationers processer (Westrup & Knight, 
2000; Wang & Chen, 2006). Kompetens beskrivs av Wang och Chen (2006) som 
kunskap om affärssystem, systemutveckling, affärsprocesser samt förhandlingsförmåga. 
Förhandlingsförmåga avser en förmåga att se till olika användares behov och hitta en 
gemensam lösning. IT-konsulter tar fram lösningar såsom att anpassa 
kundorganisationers affärssystem och att effektivisera processer. För att IT-konsulter 
ska kunna ha möjlighet att genomföra detta arbete framgångsrikt behöver de ha 
kunskap om kundorganisationers processer. Denna typ av kunskap är även överförbar 
mellan kundorganisationer (Westrup & Knight, 2000; Wang & Chen, 2006). IT-konsulter 
nyttjar således erfarenhet från tidigare projekt och kan återanvända tidigare lösningar i 
andra kundorganisationer.  
 
Enligt Simon et al. (2010) är ledarskap följt av kundfokus och kompetens de tre 
viktigaste faktorerna för en IT-konsult. Ledarskap syftar på förmågan att leda ett 
förändringsarbete ute hos en kundorganisation. Implementation av ett molnbaserat 
affärssystem ställer högre krav på förändringar av kundorganisationer än on-premise 
(Simon et al., 2010). För att kunna vara flexibla vid förändringar och nya krav kan IT-
konsulter arbeta mer agilt. Enligt Abrahamsson, Salo, Ronkainen och Warsta (2017) är 
agila metoder en stor förändring som skett inom systemutveckling och 
affärssystemimplementationer. Att arbeta agilt innefattar iterativt arbete i cykler såsom 
så kallade ”Sprints”. Den agila metoden kännetecknas bland annat av flexibilitet och ett 
mer öppet förhållningssätt till förändringar (Abrahamsson et al., 2017). Agila metoder 
fokuserar också mer på interaktionen mellan människor och förändringsprocesser än 
traditionella metoder. För IT-konsulter innebär det också att de har mer fokus på 
kundsamarbeten än kontraktsförhandlingar (Abrahamsson et al., 2017). Att vara 
förändringsbenägen är en nyckelfaktor för att lyckas i rollen som IT-konsult. Det 
beskrivs enligt Simon et al. (2010) som en av framgångsfaktorerna vid arbetet med 
affärssystem. Att vara förändringsbenägen innebär att kunna anpassa sig lätt efter olika 
situationer. Det avser också förmågan att förutse förändringar och agera proaktivt samt 
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att kunna anpassa implementationsstrategier för specifika typer av kundorganisationer 
(Simon et al., 2010). 

2.2.2 Kommunikation med kundorganisation 

Affärssystem är centrala för verksamheter och det finns därför en ovilja att lämna över 
kontrollen till tredjepartsleverantörer. Johansson och Ruivo (2013) argumenterar för 
att IT-konsulter och tredjepartsleverantörer i arbetet med molnbaserade affärssystem 
står inför en utmaning med att försöka öka tilliten från kundorganisationer. Istället för 
att fokusera på affärssystemet kommer IT-konsulter behöva flytta fokus till hur de kan 
arbeta med att förändra kundorganisationers perspektiv. De kommer också behöva 
hjälpa till mer med verksamhetsutveckling och tredjepartslösningar (Johansson & 
Ruivo, 2013; Chen et al., 2015). Kundorganisationer har också olika perspektiv kring 
vad molnbaserade affärssystem är, vad som skiljer dessa mot on-premise och vad som 
blir konsekvenserna av användandet (El-Gazzar et al., 2016).  
 
Vilka olika uppfattningar och utgångsläge kundorganisationer har i förhållande till 
molnbaserade affärssystem påverkar huruvida de implementerar molnbaserade 
affärssystem (Johansson & Ruivo, 2013). Värdet med molntjänster undermineras också 
när kundorganisationer inte har förståelsen för vad en molntjänst är (El-Gazzar et al., 
2016). Därför skapas en utmaning för IT-konsulter som behöver hantera de 
kundorganisationer som har mindre förståelse för molnbaserade affärssystem. Detta 
avser möjligheter, funktionalitet och den underliggande tekniken bakom molnbaserade 
tjänster (El-Gazzar et al., 2016). Majoriteten av kundorganisationer anser att 
molntekniken inte är fullt utvecklad samt svår att integrera med befintliga interna IT-
system (El-Gazzar et al., 2016). Utmaningen för IT-konsulter blir därför att förmedla en 
rättvis bild av molnbaserade affärssystem gentemot kundorganisationer. 
 
Något som påverkar kundorganisationers perspektiv är tidigare erfarenhet och tankar 
kring molnbaserade affärssystem (Benlian & Hess, 2011). Positiva föreställningar 
stärker uppfattade fördelar och negativa föreställningar resulterar i uppfattade 
utmaningar. Benlian och Hess (2011) argumenterar för att uppfattade fördelar med 
molnbaserade affärssystem har större påverkan på beslut än uppfattade utmaningar. 
Det är med andra ord hur fördelarna uppfattas och i vilken grad som avgör 
införskaffning av molnbaserade affärssystem. Utifrån detta kan det bli en utmaning för 
IT-konsulter att neutralt presentera utmaningarna och sedan aktivt främja fördelarna. 
Benlian och Hess (2011) beskriver också att kundorganisationer som införskaffar 
molnbaserade affärssystem bryr sig mindre om ekonomiska utmaningar än 
kundorganisationer som inte gör det (Benlian & Hess, 2011). Kundorganisationer som 
väljer att inte införskaffa molnbaserade affärssystem tycks överskatta den totala 
kostnaden av ett system (Benlian & Hess, 2011). IT-konsulter ställs därmed inför 
utmaningen att tydligt förmedla fördelar i form av kostnadsbilden för molnbaserade 
affärssystem. Kundorganisationer anser att säkerhetsrisker är den enskilt mest kritiska 
faktor som påverkar beslutet att införskaffa ett molnbaserat affärssystem (Benlian & 
Hess, 2011). Därför krävs kompetenta IT-konsulter som kan kommunicera 
säkerhetsriskerna på ett sakligt och professionellt sätt till kundorganisationer (Wang & 
Chen, 2006). 
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2.2.3 Affärssystem och kundorganisationers behov 

Davenport (1998) och Saini et al. (2011) beskriver en omfattande problematik relaterat 
till synkroniseringen mellan kundorganisationer och affärssystem. Affärssystem är 
komplexa, kräver expertkunskap samt tid och resurser. Detta gäller även för 
molnbaserade affärssystem (Saini et al., 2011). En utmaning för kundorganisationer är 
att de ofta misslyckas med att förena de tekniska kraven i affärssystemet med 
kundorganisationers behov. Detta innebär att de istället behöver anpassa sina egna 
processer för att passa med affärssystemet (Saini et al., 2011). Utmaningen för IT-
konsulter blir därmed att hjälpa kundorganisationerna att anpassa sina processer 
(Wang & Chen, 2006).  
 
För att en kundorganisation ska kunna differentiera sig kan det vara nödvändigt att 
skräddarsy affärssystemet utifrån sina unika behov (Mijac et al., 2013). Detta hindras 
om kundorganisationer med samma molnbaserade affärssystem måste arbeta med 
samma processer. IT-konsulter ställs därigenom inför utmaningen att förklara för 
kundorganisationer hur ett molnbaserat affärssystem kan leda till konkurrensfördelar 
(Mijac et al., 2013). Molnbaserade affärssystem kan hindra kundorganisationer från att 
bli innovativa. Det innebär även en utmaning för kundorganisationer då de behöver 
differentiera sig om de ska kunna uppnå konkurrensfördelar (Mijac et al., 2013). 

2.3 Sammanfattning av litteraturstudie 

Under detta avsnitt presenteras resultatet av litteraturstudien. Samtliga av 
litteraturstudiens härledda utmaningar för IT-konsulter gicks igenom för att 
sammanställa mer övergripande teman av utmaningar för IT-konsulter. I Tabell 1 
presenteras dessa teman av utmaningar för IT-konsulter med molnbaserade 
affärssystem. Dessa utmaningar och referenser användes sedan för att ta fram 
intervjuguiden (Bilaga 1). 
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Tabell 1 – Härledda utmaningar för IT-konsulter 

Utmaningar för IT-konsulter är: Referenser 

1. Kundorganisationers behov 
• Att förstå problembilden och uppfylla 

behoven för kundorganisationer med hjälp 
av molnbaserade affärssystem.  

• Att anpassa kundorganisationers processer 
utifrån de tekniska krav som molnbaserade 
affärssystem ställer. 

Davenport, 1998; Wang & Chen, 
2006; Simon et al., 2010; Strong & 
Volkoff, 2010; Marston et al., 2011; 
Saini et al., 2011; Chang et al., 
2013; Mijac et al., 2013; Zhong & 
Rohde, 2014; Peng och Gala, 2014; 
Seethamraju, 2015; Gupta et al., 
2017. 

2. Integration 
• Att använda sig av nya tekniker som 

underlättar integration av molnbaserade 
affärssystem med befintliga system. 

Davenport, 1998; Tarantilis et al., 
2008; Duan et al., 2013; Mijac et 
al., 2013; Zhong och Rohde, 2014; 
Ruivo et al., 2015; Chen et al., 
2015; Assante et al., 2016. 

3. Kompetensutveckling 
• Att kontinuerligt arbeta med 

kompetensutveckling som möjliggör arbetet 
med molnbaserade affärssystem. 

Westrup & Knight, 2000; Wang & 
Chen, 2006; Simon et al., 2010; 
Strong & Volkoff, 2010; Benlian & 
Hess, 2011; Abrahamsson et al., 
2017. 

4. Digitala plattformar 
• Att anpassa sig efter den tekniska 

utvecklingen då molnbaserade affärssystem 
går allt mer mot plattformar. 

Westrup & Knight, 2000; 
Tarantilis et al., 2008; Baldwin & 
Woodard, 2009; Marston et al., 
2011; Strong & Volkoff, 2010; 
Simon et al., 2010; Jadeja & Modi, 
2012; Tilson et al., 2013; Weng & 
Hung, 2014; Chen et al., 2015. 

5. Kommunikation  
• Att kommunicera möjligheter och 

begränsningar med molnbaserade 
affärssystem med kundorganisationer samt 
uppnå tillit och förståelse. 

Wang & Chen, 2006; Sun et al., 
2008; Benlian & Hess, 2011; Mijac 
et al., 2013; Arnesen, 2013; 
Johansson & Ruivo, 2013; El-
Gazzar et al., 2016. 
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3 Metod 
Under detta avsnitt beskrivs den metod vi använt för att besvara studiens frågeställning. 
Först beskrivs val av forskningsansats och därefter hur litteraturstudien gått till. Sedan 
följer hur insamling av det empiriska materialet har utförts. Därpå följer en genomgång 
av vald analysmetod och hur denna applicerats på det empiriska materialet. 
Metodavsnittet avslutas med en kritisk metoddiskussion samt etiska ställningstaganden 
som gjorts. 

3.1 Forskningsansats 

Syftet var att ta fram rekommendationer för hur utmaningar med molnbaserade 
affärssystem kan hanteras av IT-konsulter. För att kunna uppnå studiens syfte har en 
kvalitativ forskningsansats använts. Valet av kvalitativ metod är enligt Holme och 
Solvang (1997) avgörande för fullständig förståelse av problemområdet vilket studien 
ämnar uppnå. Den kvalitativa ansatsen beskrivs som tolkande (Myers, 2013; Ahrne & 
Svensson, 2015) och användes då studien ämnade få utökad förståelse för 
problemområdet. Med en kvalitativ forskningsansats och användning av kvalitativa 
data, såsom upplevelser och tankar gick det att komma nära de miljöer och människor 
som studien berör (Myers, 2013; Ahrne & Svensson, 2015). Kvalitativa data har samlats 
in genom intervjuer med IT-konsulter där det var möjligt att gå på djupet kring arbetet 
med molnbaserade affärssystem.  

3.2  Litteraturstudie 

Med avsikten att samla forskning inom området genomfördes sökningar i journaler och 
databaser. Högskolan i Halmstads sökfunktion “OneSearch” som ger tillgång till olika 
journaler, databaser och böcker användes. MIS Quarterly har också använts i urval av 
journaler vilket tillhör "Basket of Eight" som enligt Association for Information Systems 
är de åtta främsta tidskrifterna inom informatik [3]. ABI/Inform Global är ytterligare en 
databas som använts och innehåller tidskrifter inom bland annat ämnesområdet 
informatik. Använda journaler har också varit tekniskt inriktade journaler såsom JIIS 
(Journal of Systems and Software), FCIJ (Future Computing and Informatics Journal) och 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Andra databaser som använts är 
Elseviers ScienceDirect som fokuserar på bland annat teknik och. 
Samhällsvetenskapliga och organisatoriska journaler som till exempel FAIMA Business 
& Management Journal har också använts. 
 
Sökandet efter artiklar använde följande sökord: Cloud; Consultant; Competence; 
Challenges; Customization; Digital platform; Enterprise Resource Planning Systems; ERP; 
Integration; Standardization; Software as a service; SaaS; Agile; Organization. Urvalet av 
artiklar baserades på kriterier såsom peer-reviewed, vilket är en kvalitetsgranskning av 
experter inom samma område. Området är relativt nytt vilket leder till snabba 
förändringar inom forskningen (Chen et al., 2015). Därför har urvalet också gjorts på 
årtal, där de mer teknikinriktade artiklarna som är äldre än tio år har valts bort för att 
säkerställa att artiklarna är aktuella och relevanta för studien. Sammanfattningsvis 
valdes artiklar ut efter genomläsning för att kunna besvara studiens frågeställning. 
 
Efter urvalet av artiklar genomfördes en initial sammanställning av de utvalda 
artiklarna. Sammanställningen gick ut på att sammanfatta och kategorisera de olika 



  
 
 

Hantering av utmaningar med molnbaserade affärssystem 

12 

artiklarna enligt problembakgrund, relevanta begrepp, slutsats samt förslag på framtida 
forskning. Sammanställningen visade på diverse utmaningar med molnbaserade 
affärssystem. Utmaningarna behandlade främst kundorganisationer och affärssystem. 
Vad som däremot inte var lika utforskat var vilka utmaningar detta medfört för IT-
konsulter och hur dessa utmaningar kan hanteras. Vad som var mindre utforskat var 
även hur IT-konsulters roll förändras av den tekniska utvecklingen där affärssystem blir 
allt mer molnbaserade (Westrup & Knight, 2000; Wang & Chen, 2006; Simon et al., 
2010; Chang, Wang, Jiang & Klein, 2013; Peng & Gala, 2014). Framtida forskning 
efterfrågade studier om utmaningar med molnbaserade affärssystem som valideras från 
andra perspektiv såsom specifika branscher (Johansson & Ruvio, 2013; Peng & Gala, 
2014; Gupta, Subhas, Misra & Singh, 2017). Jadeja och Modi (2012) efterfrågar vidare 
forskning för att hitta lösningar på de utmaningar som molntjänster medför.   
 
De olika utmaningarna var inget som direkt beskrivits i undersökt litteratur utan de var 
snarare utmaningar som härletts från andra områden såsom: molntjänster; 
molnbaserade affärssystem; standardisering; digitala plattformar; IT-konsulter; 
kundorganisationer. Ett exempel är den utmaning som berör IT-konsulters arbete med 
integration och molnbaserade affärssystem. Litteraturen påvisade utmaningar kring 
molnbaserade affärssystem och integration. Den beskrev även utmaningar för IT-
konsulter och kundorganisationer som berör integration. Det som saknades var själva 
kopplingen däremellan. Därför har studiens författare sammanställt och sammanfogat 
undersökt litteratur. Resultatet av litteraturstudien sammanställdes i Tabell 1 där fem 
teman av utmaningar för IT-konsulter presenterades. Litteraturens roll har således varit 
att beskriva de olika utmaningarna. Den låg även till grund för intervjuguiden samt 
strukturen av resultatet. De olika utmaningarna kan sammanfattningsvis beskrivas som 
en sammanställning av litteraturstudien.  

3.3 Urval 

Urvalet av företag och respondenter gjordes utifrån vissa kriterier. Det första kriteriet 
var att respondenterna skulle vara IT-konsulter med kundkontakt och arbeta på ett IT-
konsultbolag. Det andra kriteriet var att fånga upp olika perspektiv. Därmed 
intervjuades IT-konsulter med olika roller där vissa var mer tekniskt och andra mer 
funktionellt inriktade. Detta kriterium syftade till att kunna fånga upp olika perspektiv. 
Det tredje kriteriet var att respondenterna också skulle arbeta med molnbaserade 
affärssystem på daglig basis. Det fjärde kriteriet var att respondenterna skulle arbeta 
mot flera olika branscher för att fånga utmaningarna oavsett bransch. De olika 
intervjuerna med respektive respondent presenteras i Tabell 2.  
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Tabell 2 – Intervjuöversikt 

Respondent Titel Affärssystem Företag Intervjutid 

A1 Avdelningschef Pyramid 4 (Hybrid) Företag A 90 min 

B1 Lösningsarkitekt Dynamics 365 Företag B 60 min 

B2 Affärskonsult Dynamics 365 Företag B 60 min 

C1 Affärsutvecklare Visma.net Företag C 60 min 

C2 Affärssystemkonsult Visma.net Företag C 60 min 

D1  Affärssystemkonsult Business One Företag D 70 min 

D1 & D2 Affärssystemkonsult 
& Utvecklare 

Business One Företag D 20 min - 
Gruppintervju 

 
Företag A är ett mindre IT-konsultbolag som är tredjepartsleverantör av affärssystemet 
Pyramid som riktar sig mot mindre och medelstora företag i alla branscher. Konsulterna 
arbetar med förvaltning, anpassningar och verksamhetsutveckling i nära anslutning till 
affärssystemet. Pyramid version 4 är en hybridlösning där systemet kan köras både on-
premise och i webbläsare. Konsult A1 är avdelningschef samt arbetar som 
affärssystemkonsult och utvecklare. A1 har åtta års erfarenhet som affärssystemkonsult 
och två års erfarenhet av hybridsystem.  
 
Företag B är ett internationellt IT-konsultbolag som är verksamt inom flera 
affärsområden. Företag B är utvecklare av egna affärssystem men agerar också som 
tredjepartsleverantör. Företag B inriktar sig på större företag i många olika branscher. 
Respondenterna hör till en avdelning som arbetar med det molnbaserade 
affärssystemet Microsoft Dynamics 365. Konsult B1 är lösningsarkitekt med ansvar för 
utveckling, anpassning och pre-sales. B1 har tolv års erfarenhet av on-premise 
affärssystem samt fyra års erfarenhet av molnbaserade affärssystem. Konsult B2 är 
affärskonsult med fyra års erfarenhet av både on-premise och molnbaserade 
affärssystem. 
 
Företag C är ett mindre IT-konsultbolag som är tredjepartsleverantör av affärssystemet 
Visma.net vilket riktar sig mot mindre och medelstora företag i olika branscher. 
Konsulterna arbetar främst med implementation och verksamhetsutveckling i nära 
anslutning till affärssystemet. Affärssystemet är ett SaaS molnbaserat affärssystem som 
bara tillhandahålls via webbläsare. Konsult C1 är affärsutvecklare och konsultansvarig. 
C1 har tolv års erfarenhet som affärssystemkonsult varav 3 år med molnbaserade 
affärssystem. Konsult C2 är affärssystemkonsult med två års erfarenhet av både on-
premise och molnbaserade affärssystem. 
 
Företag D är ett mindre IT-konsultbolag som är tredjepartsleverantör av affärssystemet 
SAP Business One som riktar sig mot mindre och medelstora företag. De inriktar sig på 
grossist-, tjänste- och tillverkande företag. IT-konsulterna arbetar främst med 
implementation och verksamhetsutveckling i nära anslutning till affärssystemet. 
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Affärssystemet är ett SaaS molnbaserat affärssystem som bara tillhandahålls via 
webbläsare. Under intervjun med respondent D1 medverkade även D2. Konsult D2 blev 
inkallad efter 70 minuter på begäran av D1 för att besvara de mer tekniskt inriktade 
frågorna. Konsult D1 är affärssystemkonsult med 15 års erfarenhet av projektledning 
och on-premise affärssystem varav tre års erfarenhet av molnbaserade affärssystem. 
Konsult D2 är affärssystemkonsult och utvecklare med tre års erfarenhet av on-premise 
affärssystem samt sex års erfarenhet av molnbaserade affärssystem. 

3.3.1 Insamling av empiriskt material 

I syfte att samla in empiriskt material har sex semistrukturerade intervjuer genomförts. 
Semistrukturerade intervjuer är vanligt förekommande inom kvalitativ- samt småskalig 
forskning (Whiting, 2008). Frågorna som ställdes var öppet formulerade i enlighet med 
semistrukturerade intervjuer. Detta gjorde det möjligt att ställa öppna frågor till en 
början som sedan smalnades av baserat på respondenternas svar (Whiting, 2008; 
Myers, 2013). Semistrukturerade intervjuer tillät även att följdfrågor kontinuerligt 
kunde ställas under intervjuernas gång (Patel & Davidsson 1994; Kylén, 1994; Myers, 
2013). De semistrukturerade intervjuerna utgick från en förutbestämd intervjuguide 
(Bilaga 1). Denna intervjuguide är framtagen utifrån de härledda utmaningarna från 
Tabell 1 som baserades på litteraturstudien.  
 
Efter varje intervju reviderades intervjuguiden för att täcka de identifierade brister som 
upptäckts under och efter respektive intervju. Till exempel ställdes en fråga om i vilken 
utsträckning IT-konsulten ansåg att kunden behövde anpassa sig efter det 
molnbaserade affärssystemet. För att enklare få ytterligare svar lades följdfrågor till om 
hur IT-konsulterna arbetade för att faktiskt hantera kundens anpassningar. 
Intervjufrågorna har även anpassats till IT-konsultbolagen som deltog i studien på 
grund av deras varierande affärssystemsutbud. Dessa anpassningar avsåg 
formuleringar snarare än innehåll såsom att Företag A arbetade med ett hybridsystem. 
Reviderandet av intervjuguiden gjorde det enklare för studiens författare att genomföra 
intervjuerna. Sammantaget utfördes inga revideringar som skulle kunna motivera 
uppföljningsfrågor med samma respondenter.  

3.4  Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de inspelade intervjuerna i syfte att 
enkelt kunna arbeta med det empiriska materialet. Transkribering möjliggjorde för 
författarna att få god förståelse för respondenterna och empirin (Kvale & Brinkmann, 
2014; Hallin & Helin, 2018). Därefter lästes materialet igenom flera gånger för att 
bekanta sig med materialet. För att strukturera och kategorisera resultatkapitlet 
användes de härledda utmaningarna från litteraturstudien.  
 
För att sedan analysera det empiriska materialet användes datadriven tematisk analys. 
Tematisk analys är enligt Braun och Clarke (2006) en fundamental metod för kvalitativ 
analys och går ut på att identifiera, analysera och förstå mönster inom data. Tematisk 
analys uppfyllde studiens syfte då just hanteringen av utmaningar med molnbaserade 
affärssystem var mindre utforskat. Datadriven tematisk analys användes för att 
identifiera utmaningar i empirin. Både de utmaningar som återfanns i litteraturstudien 
och utmaningar som var nya sett till undersökt litteratur kunde identifieras. Denna 
metod applicerades på den transkriberade texten genom att meningar som beskrev 
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utmaningar samt hantering av dessa utmaningar markerades och kodades. Dessa 
meningar med tillhörande koder placerades initialt i olika dokument enligt rubrikerna 
från sammanfattningen av litteraturstudien. Kodningen innebar att varje mening 
sammanfattades med så få ord som möjligt nära det empiriska materialet. Med koder 
nära empirin avses benämningar som behåller den ursprungliga kontexten (Ahrne & 
Svensson, 2015). Ett exempel på hur kodningen gick till illustreras i Tabell 3:  
 
Tabell 3 – Exempel på kodning 

Transkriberad text: 
”och då är kunden oftast ganska benägen att 
ändra på sina processer om de inte har dom 
processerna. För jag upplever lite att dom 
kunder som tar molnbaserade system dom är 
ganska öppna för att ändra i processer och 
förändringsbenägna på ett annat sätt.” 

Kodning: 
”Molnbaserade affärssystemskunder 
är förändringsbenägna.” 

 
När all text kodats gick författarna sedan igenom meningarna och koderna för att 
identifiera teman av utmaningar och hantering.  Identifiering av teman gjordes genom 
att de koder som berörde samma område sammanfogades i varsitt dokument och 
utgjorde därmed ett tema. Följande teman av utmaningar för IT-konsulter växte fram ur 
materialet: Hantering av ökad standardisering; Hantering av intern och extern 
kompetens; Hantera dialog med kundorganisation; Hantera relationen med 
systemleverantör; Hantera plattformar och en öppnare marknad. Dessa identifierade 
teman presenteras sedan under analyskapitlet. 
 
Valet att utföra en datadriven tematisk analys motiveras med att studien kunde utgå 
från det empiriska materialet utan att begränsas till litteraturen. Nya utmaningar som 
inte behandlats i litteraturstudien kunde således identifieras. Att utföra en helt 
datadriven analys från empiri är enligt Braun och Clarke (2006) inte möjligt. Kodning 
och analys använder ofta en kombination av både data- och teoridriven analys. Det är 
därför svårt att basera analysen helt på empirin eftersom det alltid tillförs något till data 
när den analyseras (Braun & Clarke, 2006). På samma sätt är det möjligt att studiens 
litteraturstudie haft en påverkan på resultat och analys. Med andra ord kan de härledda 
utmaningarna från litteraturstudien haft inverkan på studiens resultat. 

3.5  Metoddiskussion 

Företag A valdes trots att de endast arbetar med ett affärssystem som är en hybrid. Om 
vi istället valt att enbart intervjua IT-konsulter som arbetade med SaaS molnbaserade 
affärssystem är det möjligt att resultatet sett annorlunda ut. Med ett större antal 
respondenter som alla arbetat med samma typ av affärssystem kanske studien hade fått 
ett bredare empiriskt underlag. Det är dock inte säkert att så vore fallet. Det är nämligen 
möjligt att det extra perspektivet i själva verket gav studien mer möjligheter och 
relevans. Detta underbyggs av Duan et al. (2013) som förespråkar vidare forskning om 
en jämförelse mellan hybridlösningar och molnbaserade affärssystem. Inkluderandet av 
en hybrid möjliggjorde för studien att göra dessa jämförelser med SaaS molnbaserade 
affärssystem som inte annars vore möjliga. 
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Respondenterna beskrev sällan sina arbetssätt eller förändrade roll i form av 
utmaningar trots att vi frågade efter det. Studiens författare ställde direkta frågor om 
utmaningar vilket skulle kunna vara en anledning till att det inte upprepades av 
respondenterna. De besvarade däremot frågorna med andra ord såsom förändrade 
arbetssätt, osäkerhet eller problem. Under en intervju undvek respondenten att 
beskriva utmaningar eller mer negativa konsekvenser trots återkommande 
kommentarer från vår sida att vi var intresserade av just detta. Samtalet tenderade att 
gå in på positiva aspekter med molnbaserade affärssystem. Detta kan bero på den 
säljande roll som IT-konsulter ofta har i förhållande till det affärssystem de jobbar med. 
Det gick dock att styra tillbaka samtalet på rätt spår och det empiriska materialet kunde 
således användas för att uppfylla studiens syfte.  
 
Att konsult D2 blev inkallad på begäran av D1 under intervjun kan ses som både positivt 
och negativt. Till att börja med var det förmodligen bra att D1 var ärlig och bad om hjälp 
istället för att gissa sig fram. Hade D1 istället svarat på allt själv är det möjligt att svaren 
inte varit lika utvecklande. Sedermera var det även positivt sett till bredden av kunskap 
som en intervju och en gruppintervju bidrog med. Det går dock även att ifrågasätta 
varför inte en egen intervju hölls med D2. Valet att inte gå vidare med D2 separat 
motiveras med att den insamlade empirin från båda respondenterna uppnådde en 
tillräcklig mättnad av det empiriska materialet. Mättnad avser när samma svarsmönster 
återkommer i flertal intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015). 

3.6  Etiska ställningstaganden 

Alla intervjuer spelades in med respondenternas tillåtelse. Anonymisering av 
respondenter och företag har gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer. Principerna är avsedda för att vägleda forskare vid 
planering och genomförande av projekt. Principerna grundar sig i individskyddskravet 
som är indelad i fyra huvudkrav som studiens författare har förhållit sig till. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har beaktats 
genom att de intervjuade respondenterna har informerats om syftet med studien och 
hur deras uppgifter kommer att behandlas. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna har spelats in för att 
underlätta vid transkribering och analys av materialet. Inför varje intervju har frågan 
ställts till respondenterna om de samtycker till att medverka och att intervjun spelas in. 
Respondenterna har också informerat om att de självständigt får bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de skall delta. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). Studien 
har förhållit sig till detta genom att respondenterna informerats om att studiens 
författare har tystnadsplikt gällande deras uppgifter. Det insamlade empiriska 
materialet har förvarats säkert av studiens författare. 
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Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har uppfyllts i och 
med att uppgifterna enbart används för att uppfylla studiens syfte och besvara 
frågeställningen. 
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4 Resultat 
Under detta avsnitt redovisas och sammanfattas det empiriska materialet. De rubriker 
som används är de härledda teman av utmaningar från sammanfattningen av 
litteraturstudien. Dessa används för att strukturera materialet. Citat används för att 
förstärka de delar som är extra viktiga för sammanhanget och studiens helhet. 

4.1 Kundorganisationers behov 

Respondenterna hade olika åsikter om hur standardiserade molnbaserade affärssystem 
förändrat deras roll som IT-konsulter. Samtliga respondenter förutom A1 ansåg att 
affärssystem blivit mer standardiserade. De beskrev även hur det är en pågående trend 
som är generell för molnbaserade affärssystem. Konsult C1 berättar att det är stor 
skillnad på molnbaserade och on-premise affärssystem. Innan har C1 alltid kunnat 
hjälpa och ge kunden det de vill ha. C1 har tidigare kunnat anpassa och bygga 
funktionalitet utanför affärssystemets grundfunktionalitet för att lösa olika problem. C1 
berättar också hur de nu blir mer av verksamhetskonsulter. 

“Det kan vi ju inte nu. Nu måste man liksom lösa saker, hålla sig innanför 
systemets ramar. Hur det fungerar är ju olika processer och sådär. Du måste bli 
mer, ja, styra kundens processer och så.” – C1 

Det är också så C1 beskriver att IT-konsulter hanterar utmaningen med anpassningar, 
att de har mer fokus på hur deras kunder arbetar. Tidigare utvecklade de komplexa 
anpassningar för att kunden behövde vissa funktioner. Nu försöker C1 istället 
tillsammans med kundorganisationen anpassa deras processer utefter systemet. För att 
göra detta behöver de kommunicera med kunden om fördelar med att arbeta enligt best 
practice. 
 
Respondent C2 förklarar att det inte går att göra så mycket anpassningar och att detta 
är generellt för molnbaserade system. Det är svårare att komma åt databaser vilket är 
en utmaning för dem som IT-konsulter. Till exempel kan det vara svårt vid 
rapportfunktioner när kundorganisationer efterfrågar balansrapporter som är mer 
avancerade än vad som finns som standard. C2 beskriver hur det går att komma runt 
denna utmaning genom att plocka in samarbetspartners och integrera lösningen mot 
affärssystemet. 
 
Respondent B2 beskriver att de tidigare haft kunder där IT-konsulter byggt nästan egna 
applikationer inne i affärssystemet. I och med övergången till molnbaserade 
affärssystem får IT-konsulter nu bygga anpassningar utanför systemet istället för att 
bygga dem inne i systemet. B2 berättar också att de arbetar mer med att bygga enskilda 
funktioner i molnet som de kopplar mot affärssystemet. Då behövs ingen egen server att 
”hosta” den på. Respondent D1 förklarar att de löser utmaningen med begränsade 
anpassningsmöjligheter genom så kallade “Add-ons” eller tillägg.  

“Men just Add-oner gör vi ju mycket och det är ju verkligen en anpassad 
funktion för ett specifikt företag. För ibland händer det att de känner att det 
här är någonting vi absolut måste ha och det finns ingenting, inget stöd för det 
i SAP på det specifika sättet de vill ha det.” – D1 
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Konsult A1s beskrivning av standardiserade molnbaserade affärssystem står i kontrast 
mot övriga respondenter. A1 förklarar att affärssystem varit mycket individuellt 
anpassade tidigare och sedan blev det mer ett standardsystem med få ändringar. A1 
berättar att det känns som att fler och fler går tillbaka till att det ska vara mer anpassat. 
A1 förklarar vidare att kunder inte upplever utmaningar med anpassningar på grund av 
att deras kunder har en hybridlösning. Affärssystemet som A1 jobbar med har nämligen 
full funktionalitet även i webbläsaren. Ändringar som görs i själva klient- och 
serverdelen ser i webbgränssnittet likadant ut som i den lokalt installerade versionen 
av systemet. Konsult A1 tycker inte att deras kunder behöver anpassa sig till 
affärssystemet då deras hybridlösning är uppbyggd på samma sätt som tidigare on-
premise version.  
 
Samtliga respondenter förutom A1 anser att kunden behöver anpassa sig mer efter 
molnbaserade affärssystem än tidigare. C2 beskriver även utmaningen med att få 
kunden att ändra på sina processer. C2 berättar också att de kundorganisationer som 
väljer ett molnbaserat affärssystem är kunder som är mer förändringsbenägna och 
öppna för att ändra sina processer. 

“Så brukar vi säga att det här systemet är tänkt att det ska fungera så här. Och 
det krävs dom här flödena. Och då är kunden oftast ganska benägen att ändra 
på sina processer om de inte har dom processerna.” – C2  

Konsult D1 beskriver att IT-konsulter måste skicka ett dokument till 
systemleverantören när de gjort en anpassning i systemet. Det är inte förrän denna 
blivit godkänd av systemleverantören som de får lov att driftsätta anpassningen. Märker 
D1 att det aldrig kommer att gå får det hanteras därifrån. Respondent B2 beskriver 
också att det är svårt att få kunder att anpassa sig då alla är unika. 

 “Det är ju alltid väldigt svårt att få en kund å anpassa sig efter. Det vet man ju 
själv hur man är. Alla är ju unika.” – B2 

4.2 Integration 

Respondenterna hade olika åsikter om utmaningar med integration i ett molnbaserat 
affärssystem. Majoriteten av respondenterna tyckte att det blivit svårare att integrera 
befintliga system med molnbaserade affärssystem. Konsult C1 upplever att det blir en 
utmaning då gamla och nya tekniker möter varandra. C1 beskriver också att det i 
molnbaserade affärssystem släpps nya versioner mer frekvent än tidigare. Varje ny 
version kan påverka integrationer och då behöver IT-konsulterna jobba med att 
kvalitetssäkra integrationen. C1 förklarar att det är viktigt att bygga robusta lösningar 
som inte påverkas så mycket vid uppgradering. C1 beskriver också hur de som IT-
konsulter byggt en egen plattform där de mellanlagrar information.  

“Det blir ju att vi bygger kanske en plattform där vi mellanlagrar information. 
Bygger våra kopplingar mot systemet istället, istället för att man går rätt mot 
API:t och sånt där. Så det blir såna vägar istället då.” – C1 

B1, D1 och C2 berättar att i och med att de arbetar mer med tredjepartslösningar blir 
det mycket fler integrationer än tidigare. Respondent C2 berättade att de tar in en part 
som redan har en färdig integrationslösning och kopplar på den. Då kan IT-konsulterna 
erbjuda kunden fler lösningar än vad de kunnat tidigare. C2 upplever att det är mycket 
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mer utmaningar med integration än tidigare på grund av begränsad tillgång till 
databasen. C2 hanterar detta genom att tidigt i projekten ta reda på vad som går och 
inte går att göra. C2 beskriver att de har en utvecklingsavdelning som kan hantera 
utmaningen men poängterar vikten av att inse begränsningarna. C2 berättar att IT-
konsulter försöker ha en öppen dialog med kunden om vad som är viktigt när de går live 
och vilka integrationer de kan ordna längre fram. Respondent D1 tycker tvärtom att 
deras systemleverantör har gett dem bra verktyg för att hantera utmaningen med 
integration. D1 förklarar att deras systemleverantör har en integrationsplattform med 
mycket möjligheter till integration. Även B1 upplever att det blivit lättare att integrera 
än tidigare. Detta är på grund av att deras systemleverantör släppt en ny plattform vid 
namn Common Data Service som IT-konsulterna ska arbeta med. 

“Så släpper de ganska mycket verktyg för att man ska kunna på ett lätt sätt 
integrera mot den. Som det ser ut nu då så blir det mycket lättare att integrera 
mot Finance and Operations än vad det var tidigare då. För då har man behövt 
bygga anpassade kopplingar för alla tredjepartsprogram som du ska snacka 
med.” – B1 

Respondent B2 berättar att de fått ändra sitt arbetssätt när det gäller integration. 
Tidigare arbetade IT-konsulter mer med filbaserad integration och nu har de gått över 
till så kallade Web services. B2 har inte tillgång till produktionsserver eller databaser på 
samma sätt som tidigare. B2 förklarar också att det är lättare att integrera 
systemleverantörers egna applikationer med varandra än det är med externa 
applikationer och system. Om kunden inte vill använda sig av systemleverantörens 
applikationer måste B2 göra en speciallösning och plocka ut data till exempelvis ett data 
warehouse. Konsult A1 beskriver att deras hybridlösning är bättre på integrationer än 
standardiserade molnbaserade affärssystem. A1 upplever att de obehindrat kan skapa 
integrationer för att kommunicera med andra system och andra funktioner. 
 
Konsulterna C2, D1 och D2 beskriver alla att det finns barnsjukdomar med 
molnbaserade affärssystem. De molnbaserade systemen har inte funnits så länge och IT-
konsulterna som jobbar med dem lär sig nya saker hela tiden. Ett exempel är om en 
kund i deras molnbaserade affärssystem har en integration mot Excel och blir utsatt för 
driftstörning. Då kan integrationen sluta fungera för alla som använder samma lösning. 
Det kan sedan dröja innan IT-konsulterna hittar lösningen och systemet måste startas 
om innan integrationen fungerar igen.   

4.3 Kompetensutveckling 

Konsult B1 beskriver hur det molnbaserade affärssystemet leder till mindre krav på 
kompetens sett till infrastrukturs-bitarna. B1 och B2 beskriver också hur “low-code” 
utvecklingsverktyg innebär en annan typ av programmering vilket är kompetens som 
det inte funnits behov av tidigare. Low-code verktyg möjliggör för IT-konsulter som inte 
är inriktade på programmering att skapa enklare applikationer. De flesta 
respondenterna beskriver hur IT-konsulter kontinuerligt arbetar med 
kompetensutveckling och hela tiden behöver anpassa sig. Det beskrivs som något 
positivt att det inte står still i affärssystembranschen utan att de hela tiden behöver 
arbeta med förändring. B2 berättar att IT-konsulter måste förbättra sig 
kunskapsmässigt och lära sig om tekniker såsom machine learning, internet of things, 
Power BI. Det beskrivs som en helt annan flora av applikationer kring affärssystemet 
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som krävs för att IT-konsulter ska överleva på lång sikt. 
 
Konsult C2 berättar att eftersom uppgradering av molnbaserade affärssystem numera 
sker mer frekvent behöver de som konsulter även hålla sig uppdaterade kring 
funktionaliteten i systemet på ett annat sätt. D1 förklarar att systemleverantören 
hjälper dem att hålla sig uppdaterade då systemleverantörer regelbundet skickar ut 
dokument med ny information. Ansvaret ligger dock hos IT-konsulten att faktiskt läsa 
och ta till sig den nya kunskapen. C2 beskriver hur IT-konsulter nu blir mer av 
verksamhetskonsulter än att bara sitta och göra anpassningar. Supporten har även tagit 
mer ansvar vilket har gett IT-konsulterna mer tid att spendera på att till exempel 
effektivisera kundernas processer. Ingen respondent förklarar hur IT-konsulter kan 
behöva arbeta kompetensmässigt för att genomföra denna förändring. D1 beskriver hur 
molnbaserade affärssystem har barnsjukdomar då det är så pass nytt. När D1 upptäcker 
att något inte fungerar hanteras detta genom att de lägger mer tid på uppdraget. 
 
Samtliga respondenter berättar hur molnbaserade affärssystem i varierande grad 
kräver mer teknisk kompetens. Ansvaret ligger hos IT-konsulten eller IT-konsultbolaget 
att inhämta denna kunskap. Konsult C1 förklarade att den tekniska kompetensen avser 
integrationer och parametersättning men inte programmering i mer traditionell 
bemärkelse. Konsult B2 beskriver att det inte bara är utvecklarna utan även 
applikationskonsulterna som behöver arbeta med teknisk kompetensutveckling. B2 och 
C2 beskriver också hur de går från att arbeta enligt vattenfallsmetoden till att bli mer 
agila. Detta innebär ett förändrat arbetssätt där IT-konsulter istället kan gå live med en 
modul i taget genom att arbeta mer iterativt. Även A1 instämmer avseende mer krav på 
teknisk kompetens men argumenterar för att det är hybridlösningens ökade 
komplexitet som är orsaken. 
 
B2 beskriver ett sätt att hantera behovet av teknisk kompetens. Detta görs genom 
oberoende och utomstående tredjepartsleverantörer som tillhandahåller lösningar. Här 
behöver IT-konsulter aktivt jobba med att lära sig vilka olika lösningar som finns för 
respektive bransch. När detta väl är gjort erhåller konsulterna ett bibliotek av 
tredjepartslösningar som de kan återanvända vid behov. 

“Så skapar vi ju oss kunskap och know-how, knowledge liksom. Så att vi kan ju 
lätt göra om den appen till en annan kund om vi skulle vilja.” – B2 

Konsult B2 berättar att systemleverantören inte riktigt har tid att utbilda sina 
tredjepartsleverantörer trots att behovet finns. Det blir därför upp till varje enskilt IT-
konsult att ansvara för att själva utbilda sig. Därtill hör även intern kommunikation och 
kunskapsdelning för att detta ska fungera. 
 
Enligt konsult C2 är det molnbaserade affärssystemet begränsande sett till hur lätt det 
är att felsöka i. Tidigare gick det enkelt att nå databasen och därigenom identifiera samt 
lösa problem. Nu behöver IT-konsulter istället spendera mer tid på att testa olika 
lösningar för att identifiera problemet jämfört med tidigare. C2 beskriver det som en 
övergångsperiod och ett annat sätt att arbeta. IT-konsulter kommer att behöva lära sig 
hur de bättre kan förvalta ett molnbaserat affärssystem.  
 
Konsult D1 berättar att konsultrollen kommer att förändras med molnbaserade 
affärssystem. D1 berättar att det råder inget tvivel om att utvecklingen går mer mot 
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standardisering och best practice utan tidigare anpassningsmöjligheter. Än så länge tror 
inte D1 att konsultbehovet kommer att minska då många kunder i Sverige vet vad de vill 
ha i form av funktionalitet och anpassningar. Denna variation av önskemål leder till att 
IT-konsulter ständigt behöver få nya kunskaper genom implementationer. D1 beskrev 
även kompetens sett till hur IT-konsulter utbildar kunder i systemet.  

4.4  Digitala plattformar 

Enligt konsult B1 kan man göra en liknelse mellan till exempel App store och 
molnbaserade affärssystem. B1 beskriver hur standardiserade gränssnitt och logik gör 
det mycket lättare för tredjepartsleverantörer att bygga applikationer som går att 
koppla på affärssystemet. Det beskrivs också som nytt och spännande men även som 
osäkert då det inte finns någon historik på hur det fungerar. 
 
Konsult B1 berättar att det är viktigt att även ha bra avtal med systemleverantören. B1 
berättar att eftersom systemleverantören äger servrarna leder det till att IT-
konsulterna får minskad kontroll över affärssystemet. Denna utmaning hanterar de 
delvis genom att skriva servicenivåavtal. Det vill säga ett avtal som bestämmer vad som 
ska ingå i tjänsten som levereras och vad IT-konsulterna får åtkomst till. Om ett 
servicenivåavtal inte är bra uppsatt från början har IT-konsulterna inte mycket att säga 
till om. 

“Man får ju se till så att man fortfarande har bestämmanderätt över och kan 
förändra och göra någonting om någonting händer.” – B1 

Konsult A1 beskriver hur deras hybridlösning kräver både en baslicens för on-premise 
samt en extra licens för tillgång till molntjänsten. Hybridlösningen innebär dock att de 
som IT-konsulter utsätts för mer konkurrens då de tävlar mot både on-premise och 
molnbaserade affärssystem. Implementationen ser likadan ut som för ett on-premise 
affärssystem då molnlösningen bara kopplas på i ett senare skede. Samtliga 
respondenter förutom A1 beskriver hur affärssystemsbranschen går mer mot 
plattformar. Konsult A1 förklarar att det med deras hybridlösning inte är någon större 
skillnad. Övriga respondenter beskriver hur de stora systemleverantörerna försöker 
skapa en flora av kringsystem och applikationer att koppla på mot det egna 
affärssystemet.  C1 beskriver det som en tydlig trend. 
 
Konsult C1 förklarar också att detta skifte lett till att det nu blivit lättare för kunden att 
byta till andra tredjepartsleverantörer och IT-konsultbolag. Inlåsningseffekten erhålls 
framförallt av systemleverantören. B1 poängterar dock att detta även skapar 
möjligheter inom affärssystembranschen. Om det blir lättare för kundorganisationer att 
byta konsulter med en öppnare marknad så kan konsultbolag även ta av andras 
marknadsandelar. 

“Ju mer standardiserat allting blir desto lättare blir det ju att byta mellan olika 
företag, leverantörer och konsulter. Det kan ju påverka oss både positivt och 
negativt. Om vi blir utbytta eller byter till oss. Men jag förespråkar ju alltid en 
öppen marknad.” – B1 

Konsult B1 berättar att datalagringen också flyttas från dem själva till 
systemleverantören. Enligt B2 får dock IT-konsulter förhålla sig till 
systemleverantörens ökade ansvarstagande. Det blir dock en balansgång då kunderna 
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är vana vid att konsulterna ska kunna påverka mer än vad de nu kan göra. Liknande 
utmaningar beskriver övriga respondenter utan förslag på hur det kan hanteras. D1 
beskriver däremot hur kunderna delvis är mer låsta till just dem då driften och allting 
runtomkring nu tillhandahålls av samma leverantör. 

“Innan så hade du ju, du kunde ju ha drift med någon annan och vi hade bara 
SAP-produkten. Men nu har du ju typ allt i ett.” – D1 

Enligt konsult B1 leder molnbaserade affärssystem till en öppnare marknad på grund av 
att det involveras mer tredjepartslösningar som utökar affärssystemets funktionalitet. 
Detta leder till mer aktörer som kan konkurrera om kunder. Konsult A1 berättar att det 
finns en risk att systemleverantörerna slutar ha samarbete med IT-konsultbolag. Detta 
är på grund av att systemleverantörerna tar mer ansvar i ett molnbaserat affärssystem 
än i ett on-premise. A1 beskriver att systemleverantören Jeeves gjort på det sättet. 
Jeeves har tidigare haft återförsäljare men tar nu hand om konsultdelen själva.  
 
Konsult D1 berättar att när de som IT-konsulter stöter på ett problem i affärssystemet 
och hittar en lösning befinner de sig i framkant gentemot systemleverantören. IT-
konsulter behöver därför ofta vara aktiva i sin kommunikation med systemleverantören 
för att kunna implementera de lösningar de kommit på. 

4.5  Kommunikation 

Konsult B1 beskriver hur det finns olika åsikter samt en viss skepticism bland 
kundorganisationer gentemot abonnemangsmodellen. Detta hanteras på så sätt att 
konsulterna förklarar för kunden vad skillnaden blir för just dem och att kunden till 
exempel inte behöver investera lika mycket pengar eller att de sparar tid. C1 beskriver 
att de flesta kunder redan tagit beslut om att de vill ha ett molnbaserat affärssystem 
men att de som IT-konsulter ändå behöver tala om för kunden vad det faktiskt innebär. 
Vissa saker kan nämligen vara mer krångliga eller omständiga i det molnbaserade 
affärssystemet. Däremot finns det enligt C1 andra fördelar som IT-konsulter kan 
fokusera på istället i dialog med kund. 

“Okej du får göra det lite krångligare här men ni kommer ändå spara tid på er 
för ni behöver inte göra de här andra tre sakerna.” – C1 

Konsult B2 nämner kundernas tveksamhet gentemot datalagring i molnet vilket 
beskrivs som lustigt då många kunder redan har molnlagring via IT-konsultbolaget. IT-
konsulter behöver bli bättre på att tala om för kunderna att det egentligen inte spelar 
någon roll om kunden lagrar sin data hos dem eller hos systemleverantören. 
Konsulterna C2, D1 och D2 förklarar att deras kunder ser på molnbaserade affärssystem 
som lättillgängliga, effektiva och användarvänliga. D1 beskriver att molntjänster är det 
som kunderna vill ha nu även om de kan ifrågasätta säkerheten ibland. C2 poängterar 
att kunderna är rädda för minskad tillförlitlighet vid uppgradering av systemet. Detta 
hanteras genom att svara på frågor och jobba närmare sina kunder. 

“Man sitter tillsammans med kunderna och sätter upp systemet.  Det är inte 
lika mycket, du gör detta, jag gör detta. Utan vi gör det tillsammans.” – C2 

Konsult A1 beskriver att de flesta kunder är positivt inställda till molnbaserade 
affärssystem men att det varierar beroende på hur mycket användarna nyttjar 
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affärssystemet. Användare som sitter mycket i systemet föredrar on-premise. Enligt A1 
behöver inte hybridlösningen främjas av IT-konsulter utan det är något som kunderna 
själva beskriver att de vill ha som komplement till sitt nuvarande affärssystem. D1 
förklarar hur IT-konsulter hanterar kunder som inte är förändringsbenägna genom att 
ha en öppen dialog och vara ärliga om vad systemet klarar av och inte klarar av.  
 
Majoriteten av respondenterna beskriver att de diskuterar med kunder kring det 
molnbaserade affärssystemets funktionalitet. B1 poängterar att alla kunder inte passar i 
ett och samma affärssystem på grund av standardiserade processflöden vilket leder till 
att IT-konsulter behöver vara tydliga gentemot kunden. IT-konsulter behöver förklara 
att affärssystemet kanske inte passar eller vilka processer som skiljer sig i förhållande 
till kunders organisationsbehov. C2 förklarar hur IT-konsulter i ett tidigt stadie 
beskriver affärssystemets funktionalitet, möjligheter och begränsningar. Detta görs 
löpande för att förtydliga för kunden vad som går och vad som inte går att göra. 

“Då diskuterar man ju kring dom funktionaliteterna som finns där tillsammans 
med kunden. Vad de har för behov och sådär. Så det gör man liksom löpande 
skulle jag säga.” – C2 

Konsult C1 berättar ytterligare om begränsningar med funktionalitet. C1 förklarar att 
molnbaserade affärssystem är relativt nytt och att det medför utmaningar i form av att 
kunderna inte kan få all funktionalitet de önskar på en gång. C1 förtydligar att detta 
beror på att molnbaserade affärssystem inte är tillräckligt mogna men att det kommer 
komma. C1 poängterar även vikten av att kommunicera med kunderna om 
funktionaliteten och att funktionaliteten ständigt utvecklas. Konsult B2 beskriver hur 
deras molnbaserade affärssystem har mer funktionalitet än deras on-premise och att 
IT-konsulter därför inte behöver hantera brist på funktionalitet gentemot kunderna. B2 
berättar också hur IT-konsulter behöver hålla öppen kommunikation med 
kundorganisationer om att molnbaserade affärssystem innebär att de behöver arbeta på 
andra sätt än tidigare. 
 
Konsult D1 förklarar att de tidigare hade större tillgång till deras kunddatabas än vad de 
har idag med molnbaserade affärssystem. Nu behöver IT-konsulter först kontrollera 
med systemleverantören om de får åtkomst till vissa områden vilket leder till 
utmaningar när de behöver göra anpassningar. D1 berättar att kommunikationen inte 
blir lika effektiv med kunderna i och med att de också behöver kontakta beslutsfattare i 
kundens organisation. Det leder till att det tar längre tid att fatta beslut. 
 
Samtliga respondenter förklarar att de ställer sig neutrala till interna konflikter i 
kundorganisationer om hur affärsprocesserna ska se ut. Som IT-konsult väljer de inte 
sida utan de förhåller sig istället objektiva till processerna eller företagets behov. De 
beskriver också att de kan ta fram egna förslag eller skapa kompromisser mellan 
motstridiga intressen. Konsult C2 förklarade hur de ibland behöver tala om för 
användarna hur ett helt flöde i det molnbaserade affärssystemet faktiskt ser ut då olika 
personer kan vara på olika nivå kunskapsmässigt. I slutändan anser dock 
respondenterna att det är kundorganisationers ansvar att fatta beslut.  

“Man är lite diplomatisk och lyssnar på alla men ändå ger en rekommendation 
som utomstående part liksom.” – C2 
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5 Analys 
Under detta avsnitt redovisas den tematiska analysen. Resultaten sammanfattas med en 
datadriven metod som är till stöd för att besvara frågeställningen. De använda rubrikerna 
har växt fram ur koderna från det empiriska materialet och behandlar hanteringen av 
respektive tema av utmaningar. 

5.1 Hantering av ökad standardisering 

Resultatet visar på att anpassning av molnbaserade affärssystem kan hanteras genom 
att IT-konsulter håller sig innanför systemets begränsade funktionalitet. IT-konsulter 
kan därför behöva styra kundens processer mot best practice på ett helt annat sätt än 
tidigare. Istället för att arbeta med komplexa anpassningar kan IT-konsulter skifta fokus 
mot hur deras kunders processer ser ut och hur de arbetar. På så sätt kan de uppfylla 
kundernas behov genom att anpassa kundorganisationernas processer utifrån det 
molnbaserade affärssystemet.  
 
Ett annat sätt för IT-konsulter att hantera utmaningar kring anpassning och 
funktionalitet kan enligt resultatet vara att använda sig av externa samarbetspartners. 
En samarbetspartner kan hjälpa IT-konsulter att uppfylla de behov som kunden har sett 
till funktionalitet och anpassning. Resultatet antyder även att IT-konsulter hanterar 
utmaningen genom att bygga funktionalitet i molnet som kopplas mot affärssystemet. 
IT-konsulter kan arbeta med så kallade Add-ons vilket är enklare anpassade lösningar 
och tillägg som tas fram för specifika kunder.  
 
Resultatet pekar på att utmaningen för IT-konsulter avseende anpassning kan hanteras 
genom de kundorganisationer som väljer ett molnbaserat affärssystem. Resultatet 
antyder nämligen att dessa kunder är mer förändringsbenägna redan från början vilket 
underlättar IT-konsulters arbete med förändring av kunders processer. En alternativ 
hantering av utmaningen kring anpassningar för IT-konsulter kan vara hybridlösningar 
som ger full funktionalitet och anpassningsbarhet även i webbgränssnittet. 
 
Det är bland annat minskad tillgång till databasen som har gett upphov till 
integrationsutmaningen med molnbaserade affärssystem enligt resultatet. IT-konsulter 
kan hantera detta genom att tidigt i projekt säkerställa begränsningar sett till 
integration. Trots att integration avseende molnbaserade affärssystem blivit svårare har 
det hanterats. Resultatet tyder på att lösningen kan vara att arbeta på andra sätt såsom 
att gå från filbaserad integration till Web services. En annan hantering av utmaningen 
kan vara möjligheterna som systemleverantörerna tillhandahåller via 
integrationsplattformar såsom Common Data Service. Ytterligare sätt för IT-konsulter 
att hantera integrationsutmaningen kan enligt resultatet vara olika sorters 
mellanlagring samt att bygga robusta lösningar som tål frekventa uppgraderingar.  
 
Resultatet pekar på att tredjepartslösningar såsom olika tillägg, applikationer och 
moduler har skapat vidare utmaningar för IT-konsulter sett till integration. En lösning 
kan vara att främja de applikationer som systemleverantören godkänt eller själva 
utvecklat.  Resultat visar på att det även går att hantera med speciallösningar vilket 
kräver mer tid och resurser. Resultatet antyder att systemleverantörers tillhandahållna 
plattformar och lösningar också har skapat utmaningar då det kan bli fler integrationer 
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än tidigare. Även denna utmaning kan hanteras på samma sätt som tidigare genom att 
IT-konsulter använder sig av redan färdiga integrationslösningar från tredje part. En 
alternativ hantering av utmaningen kring integration för IT-konsulter kan enligt 
resultatet vara hybridlösningar som inte har samma integrationsbegränsningar som 
SaaS molnbaserade affärssystem. 

5.2 Hantering av intern och extern kompetens 

Molnbaserade affärssystem kan enligt resultatet leda till mindre krav på kompetens 
inom infrastruktur såsom servrar och databaser då infrastrukturen nu administreras av 
systemleverantören. Detta kan bli ett indirekt sätt att hantera kompetensbehovet. Den 
kompetens som kan krävas mer av är machine learning, internet of things, low-code 
utvecklingsverktyg samt business intelligence. Resultatet antyder att 
kompetensutveckling är något som IT-konsulter kan arbeta med kontinuerligt för att 
överleva på lång sikt. Varierande kompetens är även en faktor i kundorganisationer och 
IT-konsulter kan därför behöva arbeta aktivt med att hjälpa kunder förstå innebörden 
av molnbaserade affärssystem. 
 
Resultatet visar att ett sätt för IT-konsulter att hålla sig uppdaterade avseende ny 
funktionalitet i molnbaserade affärssystem kan vara via information som distribueras 
av systemleverantören. Ansvaret för kompetensutveckling ligger dock på IT-
konsulterna själva. Resultatet pekar även på att IT-konsulter blir mer av 
verksamhetskonsulter till följd av molnbaserade affärssystem vilket kan hanteras 
genom att ge supportavdelningen mer ansvar. Detta ger i sin tur IT-konsulter mer tid till 
att fokusera på kundens unika behov och processer. Resultatet tyder på att 
kundorganisationers varierande önskemål kring molnbaserade affärssystem leder till 
att IT-konsulter ständigt ställs inför nya utmaningar. Den kunskap och kompetens som 
krävs för att hantera dessa önskemål kan fås genom att medverka vid fler 
implementationsprojekt. 
 
Resultatet visar också att de nya kraven på teknisk kompetens kan hanteras av IT-
konsulter genom att arbeta mer agilt. Den agila metoden möjliggör i större utsträckning 
för IT-konsulter att arbeta iterativt och prova sig fram. IT-konsulter kan agilt 
implementera molnbaserade affärssystem modul för modul. Ett annat sätt är att arbeta 
mer med tredjepartslösningar där IT-konsulter aktivt kan lära sig vilka lösningar som 
finns för respektive bransch. Detta ger på längre sikt ytterligare fördelar i form av ett 
bibliotek med tredjepartslösningar och appar. 
 
Resultatet visar att molnbaserade affärssystem ger upphov till begränsningar sett till 
databasåtkomst vilket får konsekvenser för IT-konsulters arbete med felsökningar. 
Mycket tid läggs på att testa sig fram, identifiera problemen och lösa dem då kunskapen 
saknas. För denna utmaning tycks det inte finnas någon lösning annat än att det ses som 
en övergångsperiod.  

5.3 Hantera dialog med kundorganisation 

Resultatet pekar på att IT-konsulter i ett tidigt skede kan hålla en öppen dialog med 
kundorganisationer om det molnbaserade affärssystemets möjligheter, begränsningar 
och funktionalitet. Öppen och ärlig dialog kan även vara viktigt gentemot de 
kundorganisationer som är mindre förändringsbenägna. Om ett molnbaserat 
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affärssystem verkligen inte passar för en specifik kundorganisation kan IT-konsulter 
dels behöva inse detta men även förmedla det omgående. Ett molnbaserat affärssystem 
kan också ha mer funktionalitet än ett on-premise affärssystem vilket kringgår denna 
utmaning.  
 
Resultatet antyder att IT-konsulter också kan behöva övertala kundorganisationer om 
att det faktiskt kan vara fördelaktigt att arbeta på ett annat sätt såsom enligt det 
specifika affärssystemets best practice. Resultatet pekar på att när det kommer till 
hybridlösningar behöver IT-konsulter inte förklara skillnaderna eller möjligheterna då 
kundorganisationer snarare ser det som ett komplement. Kundorganisationer kan enligt 
resultatet uppleva att vissa processer i ett molnbaserat affärssystem är krångligare än 
tidigare. IT-konsulter kan då förklara för kunden att de får andra fördelar såsom att de 
slipper utföra andra rutiner vilket sparar tid och resurser.  
 
Resultatet antyder att IT-konsulter kan hantera kundorganisationers skepticism 
avseende säkerhet genom att förtydliga att det egentligen inte blir någon större skillnad 
gentemot tidigare. Ytterligare sätt att hantera detta kan vara att som IT-konsult arbeta 
närmare sina kunder, svara på frågor och diskutera flöden i syfte att undvika 
missförstånd och uppnå tillit. Resultatet tyder på att IT-konsulter kan hantera konflikter 
i kundorganisationer genom att förhålla sig neutrala. De kan behöva förklara hur 
processer fungerar för olika aktörer och även ta fram egna objektiva förslag. I slutändan 
ligger dock ansvaret på respektive kundorganisation när beslut ska fattas. 
 
Ett sätt för IT-konsulter att hantera kundorganisationers osäkerhet till 
abonnemangsmodellen kan enligt resultatet vara att förklara skillnaden i finansiella 
termer för respektive kund. IT-konsulter kan också beskriva hur det innebär en lägre 
initial kostnad samt ger kunden bättre kontroll över sina löpande kostnader. Resultatet 
visar att en annan kommunikationsrelaterad utmaning berör IT-konsulters brist på 
åtkomst till vissa delar i molnbaserade affärssystem. IT-konsulter kan därför behöva 
stämma av med både systemleverantören och beslutsfattare i kundorganisationer. Detta 
leder till mindre effektiv kommunikation och problemlösning. För denna utmaning visar 
resultatet inte någon hantering.   

5.4  Hantera relationen med systemleverantör 

Resultatet visar på att IT-konsulter kan ligga i framkant när det gäller problemlösning 
jämfört med systemleverantörer. Utmaningen kan uppstå om IT-konsulter tar fram en 
lösning på ett problem i form av ett Add-on som sedan behöver godkännas av 
systemleverantören. Utmaningen ligger i att vara på samma nivå som 
systemleverantören när det gäller problemlösning. Ett sätt att hantera denna utmaning 
är att ha en aktiv kommunikation med systemleverantören. 
 
Resultatet pekar på att systemleverantörer tar större ansvar när de äger servrarna till 
affärssystemet och att IT-konsulter får minskad kontroll över systemet. Enligt resultatet 
behöver IT-konsulter se till att de fortfarande har någon bestämmanderätt över 
systemet. Ett sätt att hantera detta är genom att teckna servicenivåavtal där IT-
konsulter och systemleverantörer kommer överens om vad som ingår i den tjänst som 
levereras till kund och vad IT-konsulterna får åtkomst till.  
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Molnbaserade affärssystem är enligt resultatet relativt nytt vilket innebär att IT-
konsulter kan sakna kunskap. IT-konsulter efterfrågar att systemleverantören lär upp 
dem men detta görs sällan i brist på tid. Ett sätt att hantera detta är att IT-konsulter på 
egen hand får utbilda sig i nya funktioner. Resultatet pekar också på att IT-konsulter 
kan hantera utmaningen genom intern kommunikation för att dela med sig av sina 
kunskaper. 

5.5  Hantera plattformar och öppnare marknad 

Resultatet antyder att molnbaserade affärssystem går mer mot digitala plattformar och 
en öppnare marknad med tredjepartslösningar såsom tillägg och applikationer. Detta är 
på grund av standardisering och begränsade anpassningsmöjligheter i molnbaserade 
affärssystem gör att IT-konsulter behöver hitta nya lösningar. De bristande 
anpassningsmöjligheterna kan ersättas med tredjepartslösningar som inte bara kan tas 
fram av IT-konsulter utan även av konkurrerande tredjepartsleverantörer. Resultatet 
visar att det då blir en öppnare marknad med fler aktörer som konkurrerar om 
kunderna, samtidigt som det blir lättare för kunden att byta konsultbolag. Detta är 
enligt resultatet ett nytt sätt att tänka kring affärssystem vilket leder till utmaningar då 
det inte finns historik som säger huruvida det faktiskt kommer att fungera. Ett sätt att 
hantera utmaningen med digitala plattformar och öppnare marknad är enligt resultatet 
med hjälp av kundavtal. IT-konsulter kan även erbjuda mer förvaltning. 
 
Resultatet visar att systemleverantörer tar ett större ansvar med molnbaserade 
affärssystem då administrationen av infrastrukturen flyttas till systemleverantören. 
Detta innebär att IT-konsulter får mer begränsad åtkomst till databaser än tidigare. Det 
blir en utmaning för IT-konsulter som blir mer låsta i vad de kan utföra i affärssystemet. 
Det tycks inte finnas någon konkret lösning på hur IT-konsulter hanterar 
systemleverantörers ökade ansvarstagande utan de verkar behöva förhålla sig till detta. 
Det leder också till en utmaning då det finns en risk att systemleverantörer slutar 
samarbeta med IT-konsultbolag. Enligt resultatet finns det också en oro att den 
begränsande standardiseringen kommer minska konsultbehovet. Detta kan enligt 
resultatet indirekt hanteras genom att kundorganisationer har varierande önskemål om 
funktionalitet och anpassning som inte stöds av ett standardiserat affärssystem. IT-
konsulter kan därför komma att behöva hjälpa kunder även i fortsättningen. 
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6 Diskussion 
Avsnittet diskuterar resultaten från litteraturstudien samt den empiriska studien. 
Diskussionen lyfter utmaningar för IT-konsulter till att även avse affärssystembranschen 
sett ur ett större perspektiv. Diskussionen sammanfattas med rekommendationer för hur 
utmaningar med molnbaserade affärssystem kan hanteras av IT-konsulter. 

6.1 Tredjepartslösningar och standardisering 

Studien visar att standardiserade molnbaserade affärssystem med begränsade 
anpassningsmöjligheter blir att vanligare. Molnbaserade affärssystem blir allt mer 
begränsande sett till anpassningsmöjligheter för att bland annat möjliggöra effektivare 
systemuppgraderingar. Molnbaserade affärssystem skapar därmed utmaningar 
avseende anpassningar och integration med andra system (Saini et al., 2011; Mijac et al., 
2013; Zhong & Rohde, 2014; Peng & Gala, 2014; Seethamraju, 2015), vilket studien även 
indikerar. Det blir en utmaning för IT-konsulter som får i uppdrag att likrikta 
kundorganisationers processer med affärssystemet. Denna utmaning hanteras på olika 
sätt. Studien indikerar att IT-konsulter försöker anpassa kundorganisationers processer 
snarare än affärssystemets processer. I vilken utsträckning detta går att genomföra 
beror dock på hur förändringsbenägna kundorganisationerna är (Simon et al., 2010). 
Därav innebär detta en förändring för hur IT-konsulter arbetar.  Tidigare studiers 
främsta fokus är utmaningar med affärssystemet i sig (Mijac et al, 2013; Arnesen, 2013; 
Gupta et al, 2017). Studien pekar på att IT-konsulter istället behöver fokusera mer på 
kundorganisationers processer och affärssystemets funktionalitet, vilket även 
Johansson och Ruivo (2013) beskriver. 
 
Studien visar att kundorganisationer som väljer molnbaserade affärssystem är mer 
förändringsbenägna vilket även Simon et al. (2010) samt Weng och Hung (2014) 
beskriver. På detta vis hanteras utmaningen med anpassningar indirekt eftersom det 
blir lättare att driva igenom förändringar hos kundorganisationer, istället för att göra 
komplexa anpassningar i affärssystemet. Sun et al. (2008) beskriver hur anpassningar 
leder till ökad komplexitet i affärssystemet. Studien visar att utmaningen med 
anpassning också kan hanteras med så kallade Add-ons vilket är enklare tillägg i 
affärssystemet. Molnbaserade affärssystem är inte framtagna för unika affärsprocesser 
och är striktare än on-premise (Mijac et al., 2013; Zhong & Rohde, 2014; Peng & Gala, 
2014) vilket är något som studien också visar på. Mijac et al. (2013) beskriver hur 
molnbaserade affärssystem kan hindra kundorganisationer från att bli innovativa då de 
begränsar möjligheten till att kunna differentiera sig. IT-konsulter kan enligt studien 
hantera utmaningen med anpassning genom att involvera samarbetspartners och 
tredjepartslösningar. Johansson och Ruivo (2013) beskriver också hur molnbaserade 
affärssystem leder till fler samarbetspartners och tredjepartslösningar. Studien visar på 
att molnbaserade affärssystem går allt mer mot digitala plattformar där 
tredjepartslösningar såsom tilläggsapplikationer och Add-ons integreras. Med hjälp av 
samarbetspartners kan IT-konsulter enligt studien uppfylla de behov som 
kundorganisationer har sett till funktionalitet och anpassning. 
 
Studien antyder att det förekommer fler integrationer än tidigare. Duan et al. (2013) 
samt Zhong och Rohde (2014) beskriver att det blir svårare att integrera befintliga 
system och applikationer. Enligt studien beror utmaningen med integration bland annat 
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på att IT-konsulter får mindre tillgång till databasen än de tidigare haft. Studien visar på 
att det har blivit svårare för IT-konsulter att få åtkomst till de delar som de behöver. 
Detta är på grund av att systemleverantörer tar större ansvar och kontrollerar mer än 
tidigare (Duan et al., 2013; Zhong & Rohde, 2014; Seethamraju, 2015). Samtidigt som 
systemleverantörer har skapat denna utmaning bidrar de också till hanteringen av den 
genom till exempel nya integrationsplattformar. Systemleverantörer bygger med andra 
ord system där de främjar integration samtidigt som det finns mycket utmaningar med 
just integration.  Studien visar att denna utmaning kan hanteras genom att IT-konsulter 
använder sig mer av web services än traditionella anpassningar vilket även tidigare 
studier beskriver (Tarantilis et al., 2008; Chen et al., 2015). Utmaningen kan enligt 
studien också hanteras genom att IT-konsulter tidigt i projekt säkerställer 
integrationsbegränsningar.  
 
Samtidigt som molnbaserade affärssystem skapar utmaningar kring integration (Duan 
et al., 2013; Zhong & Rohde, 2014) antyder studien att det blir fler integrationer än 
tidigare. Anledningen är den ökade involveringen av tredjepartslösningar vilket ökar de 
molnbaserade affärssystemens komplexitet. Studien pekar också på att 
systemleverantörer kan behöva tillåta integrationer mellan system, vilket är på grund 
av att infrastrukturen ägs och administreras av systemleverantören (Duan et al., 2013; 
Zhong & Rohde, 2014; Seethamraju, 2015). Det framkom även i studien att bland annat 
Add-ons behöver godkännas av systemleverantörer såvida de inte utvecklats av 
systemleverantörerna själva. Ett sätt att hantera integrationsutmaningen är enligt 
studien att IT-konsulter kan främja systemleverantörernas egna utbud av applikationer.  
 
Kundorganisationer börjar implementera molnbaserade affärssystem i allt större 
utsträckning (Duan, Faker, Fesak & Stuart, 2013; Carutasu & Carutasu, 2016). Likaså 
tyder studien på att molnbaserade affärssystem är en tydlig trend. Framväxten av 
molnbaserade affärssystem kan därför komma att påverka samhället positivt sett till 
hållbar utveckling. Om större systemleverantörer tillhandahåller mer av hårdvaran i 
form av servrar och nätverk kan det leda till mindre resursåtgång. Om istället varje 
enskild kundorganisation ansvarar för att underhålla sitt eget on-premise affärssystem, 
kan det innebära en lägre nyttjandegrad samt ett större slöseri av energi och material. 

6.2 Iterativ kompetensutveckling 

Studien visar på att kompetensbehovet till följd av molnbaserade affärssystem bland 
annat innefattar low-code utvecklingsverktyg. Studien visade inget sätt att hantera 
denna utmaning annat än att kompetensutveckling är något som IT-konsulter kan 
arbeta med kontinuerligt. Ansvaret för kompetensutveckling ligger enligt studien på IT-
konsulterna själva. Undersökt litteratur inom kompetensområdet beskriver också 
vikten av att IT-konsulter besitter teknisk kompetens (Westrup & Knight, 2000; Wang & 
Chen, 2006; Simon et al., 2010). Studien visar att IT-konsulter behöver vara medvetna 
om att nya tekniker finns. IT-konsulter behöver också inse behovet av nya tekniker 
såsom low-code utvecklingsverktyg för att kunna hantera utmaningen och därmed 
undvika att enbart fokusera på en standardlösning. Studien antyder även att nya krav 
på teknisk kompetens kan hanteras av IT-konsulter genom att börja arbeta mer agilt. 
Agil metodik möjliggör för iterativt arbete (Abrahamsson et al., 2017) och IT-konsulter 
kan därigenom implementera molnbaserade affärssystem mer effektivt. Studien pekar 
på att agila metoder blir allt mer vanligt vilket överensstämmer med Abrahamsson et al. 
(2017) som beskriver hur detta efterfrågas allt mer av IT-konsulter. 
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Molnbaserade affärssystem kan enligt studien leda till mindre krav på kompetens inom 
infrastruktur. Infrastrukturen administreras numera av systemleverantören (Marston 
et al., 2011; Duan et al., 2013; Zhong & Rohde, 2014; Weng & Hung, 2014). Wang och 
Chen (2006) beskriver att det är viktigt att säkerställa IT-konsulters kompetens 
avseende affärssystem och systemutveckling såsom inom infrastruktur. Studien tyder 
således på att det skett en förändring över tid inom undersökt litteratur då 
kompetensbehovet inom vissa områden såsom infrastruktur förändrats. Studien visar 
att systemleverantörer tar ett större ansvar än tidigare. Trots detta använder de sig 
fortfarande av IT-konsulter i stor utsträckning. Om ansvaret för infrastrukturen till viss 
del försvinner återstår mer verksamhetsnära faktorer för IT-konsulter. Detta innebär 
att IT-konsulter blir mer av verksamhetskonsulter vilket studien också indikerar. IT-
konsulter kan enligt studien hantera detta genom att omfördela ansvar till 
supportavdelningen.  
  
Kundorganisationers varierande kunskap om molnbaserade affärssystem är enligt 
studien en utmaning för IT-konsulter. IT-konsulter kan därför behöva hjälpa 
kundorganisationer att förstå innebörden av molnbaserade affärssystem och hur de blir 
påverkade. Att IT-konsulter kan behöva hjälpa kundorganisationer förstå innebörden av 
molnbaserade affärssystem beskrivs även av El-Gazzar et al. (2016). Samtidigt som 
studien visar att IT-konsulter kan behöva styra kundorganisationer mer mot best 
practice, är det kundorganisationerna själva som har som har mest kunskap om sin 
egen verksamhet. Detta kan innebära utmaningar för IT-konsulter i form av ett minskat 
konsultbehov. Studien visar inte på något sätt hur IT-konsulter kan hantera denna 
utmaning. 
 
Studien pekar på att molnbaserade affärssystem ger upphov till begränsningar sett till 
databasåtkomst vilket får konsekvenser för IT-konsulters arbete med felsökningar. IT-
konsulter lägger mer tid på att identifiera problem och testa sig fram. För denna 
utmaning ger studien ingen lösning annat än att det är en övergångsperiod. Studien 
pekar på att IT-konsulter anpassar affärssystem och effektiviserar processer med hjälp 
av kunskap om kundorganisationers processer, vilket är något som Westrup och Knight 
(2000) också argumenterar för. IT-konsulter nyttjar och återanvänder även erfarenhet 
från tidigare projekt i andra kundorganisationer (Westrup & Knight, 2000). Den agila 
metoden (Abrahamsson et al., 2017) kan jämföras med återanvändning av kunskap då 
IT-konsulter arbetar iterativt. Ett sätt att faktiskt hantera denna utmaning kan därför 
vara att IT-konsulter erhåller mer erfarenhet och kunskap genom fler molnbaserade 
affärssystemsprojekt.  

6.3 Hålla öppen dialog med kundorganisation 

Det framgår i studien att det finns en ovilja att lämna över kontrollen till 
tredjepartsleverantörer. Detta verkar bero på en osäkerhet bland kundorganisationer 
angående säkerheten i molnbaserade affärssystem. Anledningen är att datalagringen 
flyttas från kunden till systemleverantören (Marston et al., 2011) vilket även studien 
antyder. Johansson och Ruivo (2013) visar också på att kundorganisationers åsikter 
påverkar huruvida kundorganisationer implementerar molnbaserade affärssystem. En 
utmaning för affärssystembranschen är därför att öka tilliten från kundorganisationer 
(Johansson & Ruivo, 2013). Studien pekar på att många kundorganisationer har haft 
datalagring i molnet sedan tidigare. Trots detta tycks kundorganisationer besitta en viss 
skepticism. Studien antyder att kundorganisationer kan ha otillräcklig kunskap om 
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molnbaserade affärssystem. IT-konsulter kan hantera detta genom att arbeta närmare 
sina kunder och för att öka tilliten. 
 
Det framkommer i studien att det kan finnas mer funktionalitet i molnbaserade 
affärssystem än on-premise. Detta står i kontrast till kundorganisationers åsikter om att 
molntekniken inte är fullt utvecklad (El-Gazzar et al., 2016). Studien visar också på att 
värdet med molnbaserade affärssystem undermineras utan en tydlig förståelse för dess 
innebörd (El-Gazzar et al., 2016). Utmaningen för IT-konsulter blir enligt studien att 
kommunicera molnbaserade affärssystems funktionalitet gentemot kundorganisationer. 
Enligt studien är en möjlig lösning att tidigt hålla öppen dialog med kundorganisationer 
om vilken funktionalitet som finns.  
 
Studien visar på vikten av att IT-konsulter faktiskt inser begränsningarna med 
molnbaserade affärssystem och förmedlar dessa till kundorganisationer. Detta 
överensstämmer med Benlian och Hess (2011) som beskriver att IT-konsulter neutralt 
kan presentera utmaningarna med molnbaserade affärssystem. IT-konsulter kan i sin 
tur hantera denna utmaning genom att diskutera med kunden om att det kan vara 
fördelaktigt att arbeta enligt best practice (Weng & Hung, 2014). IT-konsulter kan dock 
välja att förbise de begränsningar som molnbaserade affärssystem innebär för 
kundorganisationer sett till anpassningsmöjligheter (Simon et al., 2010; Chang et al., 
2013). De kortsiktiga finansiella incitamenten för en IT-konsult att göra detta kan vara 
lockande men ur ett långsiktigt perspektiv är det möjligt att en standardlösning inte 
gynnar kundorganisationer. Därför kan det enligt Wang och Chen (2006) vara viktigt att 
säkerställa att IT-konsulter agerar enligt kundorganisationers behov innan de 
implementerar ett affärssystem. Det kan också vara viktigt att IT-konsulter inte förbiser 
de anpassningsmöjligheter som ett on-premise affärssystem eller hybridlösning har, 
utan istället erbjuder detta till kundorganisationer om det är mer lämpligt. Det är 
nämligen inte säkert att ett molnbaserat affärssystem passar kundorganisationer som 
kräver mycket anpassning eller integration med andra applikationer (Mijac et al., 2013). 
 
Studien pekar på att det finns en osäkerhet bland kundorganisationer till 
abonnemangsmodellen som molnbaserade affärssystem är uppbyggd kring. Detta kan 
hanteras genom att IT-konsulter förklarar skillnaden i finansiella termer för respektive 
kundorganisation. IT-konsulter kan också beskriva hur det innebär en lägre initial 
kostnad (Saini et al., 2011). Enligt studien kan IT-konsulter även förklara hur 
molnbaserade affärssystem kan ge kundorganisationer bättre kontroll över sina 
löpande kostnader. De fördelar som kundorganisationer kan erhålla med molnbaserade 
affärssystem är bland annat: skalbarhet och bättre åtkomst (Saini et al., 2011; Jadeja & 
Modi, 2012); lägre hårdvarukostnader (Chen et al., 2015); smidigare uppgradering 
(Marston et al., 2011, Benlian & Hess, 2011; Peng & Gala, 2014). Det kan således även bli 
positivt för kundorganisationer om IT-konsulter lyckas hantera utmaningarna med 
molnbaserade affärssystem. Enligt studien kan den ökade involveringen av 
tredjepartslösningar göra att kundorganisationer, systemleverantörer och IT-konsulter 
behöver samarbeta närmare. På en samhällsnivå kan trenden med molnbaserade 
affärssystem ha implikationer för hela affärssystembranschen. Det kan framförallt bli 
viktigt för IT-konsulter att anpassa sig till förändringen men alla involverade parter kan 
komma att påverkas av närmare samarbeten.  
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6.4  IT-konsulters relation med systemleverantörer 

Studien tyder på att IT-konsulter ibland upplever att de ligger i framkant jämfört med 
systemleverantörerna sett till problemlösning och implementation av nya lösningar.  
Lösningar såsom Add-ons eller tilläggsapplikationer måste nämligen godkännas av 
systemleverantören innan de implementeras. Huruvida det faktiskt är som så att IT-
konsulter befinner sig i framkant eller att systemleverantörer egentligen bara har fokus 
på annat framkommer ej i studien. Kundorganisationers specifika önskemål skiljer sig 
även från systemleverantörernas standardiserade utbud (Mijac et al., 2013; Arnesen, 
2013). IT-konsulter kan därför behöva ta fram nya lösningar för att kringgå 
systemleverantörernas begränsningar. Studien visar att denna utmaning kan hanteras 
genom aktiv kommunikation med systemleverantören.  
 
Anpassningsbarhet har enligt Gupta et al. (2017) en kritisk roll när kundorganisationer 
ska välja systemleverantör. Om hanteringen av utmaningen sett ur IT-konsulter 
perspektiv är att kommunicera med systemleverantörer förbises kundorganisationer 
till viss del. Här kan det enligt studien uppstå en avvikelse mellan kundens behov, IT-
konsulters tänkta hantering och systemleverantörens satta begränsningar. Studien visar 
att IT-konsulter behöver hantera i vilken utsträckning de kan göra anpassningar och 
hur snabbt de får godkännande av systemleverantören. Detta kan även göras i 
förebyggande syfte innan kundorganisationer blandas in i syfte att undvika ej uppfyllda 
kundbehov. 
 
Studien pekar på att systemleverantörer tar ett större ansvar när de äger servrarna till 
det molnbaserade affärssystemet och att IT-konsulter får minskad kontroll över 
systemet. Likaså beskriver Marston et al. (2011) samt Duan et al. (2013) att 
systemleverantörer äger och administrerar dessa resurser i molnbaserade affärssystem. 
Enligt studien är det viktigt att säkerställa IT-konsulters bestämmanderätt över 
systemet i någon mån. Systemleverantörer ställer krav på sina kunder bland annat i 
syfte att kunna uppgradera molnbaserade affärssystem mer frekvent (Arnesen, 2013; 
Peng & Gala, 2014; Zhong & Rohde, 2014; Assante et al., 2016). Systemleverantörer vill 
av denna anledning inte ingå i alltför öppna eller tillåtande servicenivåavtal. Ett sätt att 
hantera utmaningen för IT-konsulter är enligt studien genom just servicenivåavtal för 
IT-konsulter. Studien antyder att IT-konsulter på så sätt kan få tillgång till de delar i 
affärssystemet som de anser vara nödvändiga. Då IT-konsulter enligt Abrahamsson et 
al. (2017) fokuserar mer på kundsamarbeten än avtal kan det bli problematiskt att hitta 
en ömsesidig lösning som gynnar alla de parter som affärssystembranschen har 
inverkan på.  
 
Studien antyder att molnbaserade affärssystem ses som något nytt för IT-konsulter och 
de efterfrågar därför utbildning tillhandahållen av systemleverantörer. Detta fås dock 
sällan i brist på tid. Ett sätt att hantera utmaningen är enligt studien att IT-konsulter på 
egen hand kan behöva utbilda sig i nya funktioner. Studien pekar även på att det kan 
hanteras genom intern kommunikation där IT-konsulter delar med sig av sina 
kunskaper.  
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6.5  Digitala plattformar 

Studien visar att digitala plattformar innebär både för- och nackdelar för IT-konsulter. 
Kundorganisationer kan nu lättare byta till ett annat IT-konsultbolag eller en annan 
tredjepartsleverantör. Öppna digitala plattformar ökar på samma sätt antalet 
involverade parter (Baldwin & Woodard, 2009; Tilson et al., 2013). I samband med 
involveringen av tredjepartsleverantörer tillkommer enligt studien även fler aktörer på 
marknaden som konkurrerar om samma kunder. Studien antyder att IT-konsulter kan 
hantera utmaningen med involveringen av tredjepartsleverantörer och fler aktörer 
genom att med hjälp av kundavtal specificera till exempel bindningstid och support. IT-
konsulter kan enligt studien börja erbjuda kundorganisationer mer förvaltning. 
Förvaltning av kundorganisationers affärssystem kan innefatta support, uppföljning och 
processeffektivisering. 
 
Studien visar att systemleverantörer tar större ansvar vilket leder till en utmaning då 
risken finns att systemleverantörer slutar samarbeta med IT-konsultbolag. Denna 
minskning av konsultbehov beskriver även Strong och Volkoff (2010). Ett exempel är 
att tredjepartsleverantörer inte längre behövs vid exempelvis hosting av servrar. Det 
minskade konsultbehovet handlar enligt studien snarare om en minskning av vissa 
tjänster och att IT-konsulter istället intar en annan roll. Huruvida konsultbehovet 
enbart innefattar denna typ av minskning framkommer inte i studien. IT-konsulter kan 
således stå inför en större utmaning än väntat sett till minskande konsultbehov. Studien 
pekar på att IT-konsulter istället kan arbeta med mer verksamhetsutveckling och 
tredjepartslösningar vilket även Johansson och Ruivo (2013) samt Chen et al. (2015) 
beskriver. Chang et al. (2013) pekar samtidigt på att IT-konsulter inte alltid agerar i 
kundorganisationers bästa intresse då de kan ha fokus på att implementera en 
standardlösning. Detta kan bli en utmaning för IT-konsulter som nu allt mer kommer 
fokusera på att implementera standardiserade molnbaserade affärssystem, samtidigt 
som de ska uppfylla kundorganisationers behov. 
 
Studien överensstämmer med Baldwin och Woodards (2009) beskrivning av digitala 
plattformar där systemleverantörer avgör vilka som får åtkomst och kan bygga på med 
tredjepartslösningar. Något som studien tydliggjorde var hur viktigt digitala plattformar 
är och även tycks bli framöver. Den undersökta litteraturen beskriver sällan digitala 
plattformar i samband med molnbaserade affärssystem (Baldwin & Woodard, 2009; 
Tilson et al., 2013; Chen et al., 2015). Studien visar däremot att det är en tydlig trend för 
molntjänster och affärssystembranschen överlag. 
 
Studien tyder på att molnbaserade affärssystem går mer mot plattformar och en 
öppnare marknad. Detta är bland annat till följd av introduktionen av 
tredjepartslösningar (Baldwin & Woodard, 2009; Tilson et al., 2013; Chen et al., 2015). 
Studien antyder att både mindre och mer erfarna IT-konsulter ser fenomenet med 
digitala plattformar. Digitala plattformar är således ett genomsyrande tema i 
affärssystembranschen. Studien tyder dock på att detta även innebär en utmaning för 
IT-konsulter då deras roll förändras. Digitala plattformar kan innebära ett skifte för IT-
konsulter sett ur flera olika perspektiv. Allt ifrån nya arbetssätt, implementationstider, 
antal kunder, teknisk kompetens till att affärssystemen kommer att förändras. IT-
konsulter står inför en förändring och förändringsbenägenhet är enligt Simon et al. 
(2010) en nyckelfaktor för att lyckas. 
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6.6 Hybridsystem som alternativ lösning 

Det framkommer i studien att en hybridlösning inte har samma begränsningar som ett 
SaaS molnbaserat affärssystem. En alternativ lösning på integration och 
anpassningsutmaningar kan därför vara att överväga en hybridlösning. Studien tyder på 
att en hybridlösning ger full funktionalitet och anpassningsbarhet även i 
webbgränssnittet. Detta är något som Ruivo et al. (2015) också beskriver. Studien ger 
visst stöd för att detta borde vara det bästa alternativet. I studien framkommer dock 
även att en hybridlösning kan ses som ett komplement till on-premise affärssystem. 
Kundorganisationerna är nämligen fortfarande tvungna att ha affärssystemet lokalt 
installerat. Därför går det att ifrågasätta huruvida en hybridlösning faktiskt är ett 
molnbaserat affärssystem eller bara ett on-premise med extra funktionalitet. En hybrid 
borde kanske därför snarare jämföras med andra hybrider och on-premise 
affärssystem. 

6.7 Sammanfattning av diskussion 

Studien sammanfattas med Tabell 4 som beskriver hur IT-konsulter kan hantera 
utmaningar med molnbaserade affärssystem för respektive tema av utmaningar. Detta 
görs i form av rekommendationer. Tabellen är strukturerad utifrån litteraturstudiens 
Tabell 1 som sammanfattade härledda utmaningar. Rubrikerna är teman av utmaningar 
och punkterna är rekommendationer för hantering av dessa utmaningar. Exempelvis är 
’Säkerställa integrationsbegränsningar’ en rekommendation för hur IT-konsulter kan 
hantera utmaningar som berör ’Kundorganisationers behov och integration’. De 
rekommendationer som lyfts fram i Tabell 4 är de som ej behandlats i undersökt 
litteratur utan är rekommendationer som framkommit i studien. Studiens samtliga 
rekommendationer sammanställs i Bilaga 2 där även rekommendationer som beskrivits 
av undersökt litteratur tas med. 
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Tabell 4 – Rekommendationer för IT-konsulter med molnbaserade affärssystem 
Kundorganisationers behov och integration 
• Främja systemleverantörens appar: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom 

att främja systemleverantörernas egna utbud av applikationer. 
• Säkerställa integrationsbegränsningar: IT-konsulter kan hantera utmaningen 

genom att tidigt i projekt säkerställa integrationsbegränsningar samt förmedla 
dessa till kundorganisationen. 

Kompetensutveckling 
• Vara teknikmedvetna: IT-konsulter kan hantera det tekniska kompetensbehovet 

genom att vara medvetna om nya tekniker såsom low-code utvecklingsverktyg. IT-
konsulter kan därmed undvika att enbart fokusera på standardlösningen. 

• Omfördela ansvar: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att omfördela 
ansvar till exempelvis supportavdelningen för att fria upp kompetens. 

Kommunikation 
• Arbeta nära kunder: IT-konsulter kan hantera kundorganisationers bristande 

kunskap om molnbaserade affärssystem genom att arbeta närmare sina kunder 
och för att öka tilliten. 

• Hålla öppen dialog: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att tidigt hålla 
öppen dialog med kundorganisationer om vilken funktionalitet som finns.  

• Förmedla begränsningar: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att inse 
begränsningarna med molnbaserade affärssystem och förmedla dessa till 
kundorganisationer. 

Digitala plattformar och systemleverantörsrelation 
• Kommunicera aktivt: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom aktiv 

kommunikation med systemleverantören samt ta fram nya lösningar för att 
kringgå systemleverantörens begränsningar. 

• Få systemleverantörens godkännande: IT-konsulter kan hantera utmaningen 
genom att säkerställa i vilken utsträckning de kan göra anpassningar och hur 
snabbt de får godkännande av systemleverantören. Detta kan även göras i 
förebyggande syfte innan kundorganisationer blandas in. 

• Skriva servicenivåavtal: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att skriva 
servicenivåavtal med systemleverantören. På så sätt kan IT-konsulter få tillgång 
till de delar i affärssystemet som de anser vara nödvändiga. 

• Ansvara för egen utbildning: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att på 
egen hand utbilda sig i nya funktioner. 

• Kommunicera internt: IT-konsulter kan hantera utmaningen med bristande 
utbildning från systemleverantören genom att upprätthålla intern kommunikation 
där de delar med sig av sina kunskaper. 

• Skriva kundavtal: IT-konsulter kan hantera utmaningen med involveringen av 
tredjepartsleverantörer och fler aktörer genom att med hjälp av kundavtal 
specificera vad som gäller, till exempel i form av bindningstid och förvaltning. 
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7 Slutsats 
Under detta avsnitt besvaras studiens frågeställning. Detta görs genom slutsatser vilka 
grundar sig i diskussionens hantering av utmaningar för IT-konsulter. Slutligen 
presenteras olika framtida forskningsförslag. 
 
Studien inleddes med att beskriva utmaningar för IT-konsulter som uppstår till följd av 
molnbaserade affärssystem. Litteraturen som låg till grund för studien visade på att 
sambandet mellan framväxten av molnbaserade affärssystem och konsekvenser för IT-
konsulters förändrade roll var mindre utforskat. Studiens frågeställning lyder: Hur kan 
utmaningar med molnbaserade affärssystem hanteras av IT-konsulter? Syftet är att ta 
fram rekommendationer för hur utmaningar med molnbaserade affärssystem kan 
hanteras av IT-konsulter.  
 
Affärssystembranschen står inför en förändring till följd av molnbaserade affärssystem. 
Studien visar även att kundorganisationer kan komma att påverkas positivt om IT-
konsulter lyckas hantera utmaningarna med molnbaserade affärssystem. De 
rekommendationer som studien presenterar möjliggör för detta. Studiens slutsats är att 
IT-konsulter kan hantera utmaningar med molnbaserade affärssystem på följande sätt: 

• Främja systemleverantörens appar 
• Säkerställa integrationsbegränsningar 
• Vara teknikmedvetna 
• Omfördela ansvar 
• Arbeta nära kunder 
• Hålla öppen dialog  
• Förmedla begränsningar 
• Kommunicera aktivt 
• Få systemleverantörens godkännande 
• Skriva servicenivåavtal 
• Kommunicera internt 
• Skriva kundavtal 

7.1 Framtida forskningsförslag 

Studien har haft fokus på hur utmaningar med molnbaserade affärssystem kan hanteras 
av IT-konsulter. Studien har även identifierat ytterligare utmaningar. Utmaningarna har 
berörts på en generell nivå och inte specialiserat sig på någon enskild utmaning. 
Studiens författare föreslår därför att framtida forskning kan ha ett djupgående fokus på 
en eller flera av de berörda utmaningarna. Framförallt skulle ett fördjupat fokus på 
digitala plattformars konsekvenser för affärssystemsbranschen kunna vara relevant att 
undersöka. Ett annat förslag på framtida forskning är att utföra en fallstudie som 
undersöker skillnaden för ett specifikt IT-konsultbolag som går från att arbeta med on-
premise till molnbaserade affärssystem. Sedermera skulle även studier kunna utformas 
för att istället utgå från kundorganisationers perspektiv och utmaningar med 
molnbaserade affärssystem. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Introduktion: 

1. Vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter har du? 
2. Hur skulle du säga att en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 
3. I vilka branscher har du kunder? 

Kommunikation med kundorganisation: 
Wang & Chen, 2006; Sun et al., 2008; Benlian & Hess, 2011; Mijac et al., 2013; Arnesen, 
2013; Johansson & Ruivo, 2013; El-Gazzar et al., 2016. 

1. Vad har era kunder för uppfattning om molnbaserade affärssystem? 
a. Hur påverkar detta i sin tur er? 

2. Behöver ni arbeta annorlunda för att hantera era kunder? 
3. Hur arbetar ni med att lösa konflikter eller särintressen ute hos kund? 
4. Finns det bristande tillit till molnbaserade system från kundernas håll som ni 

måste hantera? 

Uppfylla kundorganisationers behov: 
Davenport, 1998; Wang & Chen, 2006; Simon et al., 2010; Strong & Volkoff, 2010; 
Marston et al., 2011; Saini et al., 2011; Chang et al., 2013; Mijac et al., 2013; Zhong & 
Rohde, 2014; Peng och Gala, 2014; Seethamraju, 2015; Gupta et al., 2017. 

1. I vilken utsträckning anser du att kunden behöver anpassa sig efter molnbaserade 
systemet? 

a. Hur behöver ni arbeta för att hantera kundens anpassning?  
2. Hur påverkar best practices/standardiserade processflöden i det molnbaserade 

affärssystemet er och kunden?  
a. Exempelvis: övertala kunden om att Microsoft är bäst? 

3. Kommer ni kunna göra de anpassningar kunderna vill ha eller måste ni arbeta på 
något annat sätt när det gäller molnbaserade affärssystem? 

a. Exempelvis: samarbetspartners, appar etc.? 
4. Hur tror du att er roll kommer förändras eller har förändrats? 
5. Vilka kunder bör ha ett molnbaserat affärssystem och vilka bör ha on-premise? 
6. Finns det några utmaningar med funktionaliteten i molnbaserade affärssystem?  

a. Behöver ni kommunicera möjligheter med konfiguration/inställningar? 
b. Hur påverkar detta i sin tur er?  

7. Hur behöver ni arbeta annorlunda för att uppfylla kundernas behov när det 
kommer till molnbaserade affärssystem? 
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Hitta nya sätt att arbeta med integration: 
Davenport, 1998; Tarantilis et al., 2008; Duan et al., 2013; Mijac et al., 2013; Zhong 
och Rohde, 2014; Ruivo et al., 2015; Chen et al., 2015; Assane et al., 2016. 

1. Ser du några utmaningar med att integrera befintliga system med ett molnbaserat 
affärssystem?  

a. Hur arbetar ni som konsulter för att hantera detta? 
2. På vilka sätt tror du att begränsningar vad gäller integration och molnbaserade 

affärssystem påverkar er? 

Arbeta med sin egen kompetensutveckling 
Westrup & Knight, 2000; Wang & Chen, 2006; Simon et al., 2010; Strong & Volkoff, 
2010; Benlian & Hess, 2011; Abrahamsson et al., 2017. 

1. Hur skulle du beskriva ett molnbaserat affärssystem? 
2. Vilka utmaningar ser du med molnbaserade affärssystem? 
3. Skulle du kunna berätta lite mer om det molnbaserade affärssystem ni arbetar 

med?  
4. Har dina arbetsuppgifter förändrats i och med molnbaserade affärssystem?  

a. Blir det någon skillnad vid implementation? 
5. Anser du att ett molnbaserat system påverkar dig som konsult negativt på något 

sätt? 
a. Kan du förtydliga eller ge exempel?  

6. Ser du på konsulters kompetens som något som behöver hanteras?  

Arbeta med förändrad marknad:  
Westrup & Knight, 2000; Tarantilis et al., 2008; Baldwin & Woodard, 2009; Marston et 
al., 2010; Strong & Volkoff, 2010; Simon et al., 2010; Jadeja & Modi, 2012; Tilson et al., 
2013; Weng & Hung, 2014; Chen et al., 2015. 

1. Hur ser er affärsmodell ut för molnbaserade affärssystem? 
a. Hur arbetar ni med licenser gentemot era kunder?  
b. Vilka utmaningar ser du här?  

2. Hur anser du att ett molnbaserat affärssystem skiljer sig gentemot ett 
traditionellt? 

a. Kan du förtydliga eller ge exempel?  
3. Vilka utmaningar ser du med att vara tredjepartsleverantör/partner? 

a. Ser du några möjligheter? 
4. Ser du någon risk för dig som IT-konsult att konsultbehovet minskas? 

a. Hur behöver ni arbeta för att hantera detta?  
5. Finns det något mer du skulle vilja tillägga som berör molnbaserade affärssystem, 

anpassning, era kunder eller utmaningar? 
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Bilaga 2 – Rekommendationer för IT-konsulter med molnbaserade affärssystem 

Följande huvudrubriker är teman av utmaningar: Kundorganisationers behov och 
integration; Kompetensutveckling; Kommunikation; Digitala plattformar och 
systemleverantörsrelation. De olika punkterna är rekommendationer för hantering av 
dessa utmaningar. De punkter som är fetstilta är de som presenteras i Tabell 4. 
 
Kundorganisationers behov och integration  
• Skifta fokus mot kund: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att fokusera 

mer på kundorganisationers processer och affärssystemets funktionalitet. 
• Skaffa samarbetspartners: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att 

involvera samarbetspartners samt tredjepartslösningar och därigenom uppfylla 
de behov som kunden har sett till funktionalitet och anpassning. 

• Arbeta med web services: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att 
använda sig av web services. 

• Främja systemleverantörens appar: IT-konsulter kan hantera utmaningen 
genom att främja systemleverantörernas egna utbud av applikationer. 

• Säkerställa integrationsbegränsningar: IT-konsulter kan hantera utmaningen 
genom att tidigt i projekt säkerställa integrationsbegränsningar samt förmedla 
dessa till kundorganisationen. 

Kompetensutveckling 
• Vara teknikmedvetna: IT-konsulter kan hantera det tekniska kompetensbehovet 

genom att vara medvetna om nya tekniker såsom low-code utvecklingsverktyg. 
IT-konsulter kan därmed undvika att enbart fokusera på standardlösningen. 

• Bli mer av verksamhetskonsult: IT-konsulter kan hantera att 
systemleverantörerna tar mer ansvar genom att bli verksamhetskonsulter som 
fokuserar mer på kundens verksamhet och processer. 

• Omfördela ansvar: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att omfördela 
ansvar till exempelvis supportavdelningen för att fria upp kompetens. 

• Arbeta mer agilt: IT-konsulter kan hantera nya krav på teknisk kompetens genom 
att börja arbeta mer agilt. Agil metodik möjliggör för iterativt arbete och IT-
konsulter kan därigenom implementera molnbaserade affärssystem med ett 
förändrat arbetssätt. Agila metoder blir allt mer vanligt och efterfrågas allt mer. 

• Iterativ kompetensutveckling: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att 
arbeta iterativt då de nyttjar och återanvänder erfarenhet från tidigare projekt i 
andra kundorganisationer. IT-konsulter får mer erfarenhet och kunskap genom 
fler molnbaserade affärssystemsprojekt. 
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Kommunikation 
• Arbeta nära kunder: IT-konsulter kan hantera kundorganisationers bristande 

kunskap om molnbaserade affärssystem genom att arbeta närmare sina kunder 
och för att öka tilliten. 

• Hålla öppen dialog: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att tidigt hålla 
öppen dialog med kundorganisationer om vilken funktionalitet som finns. 

• Förmedla begränsningar: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att inse 
begränsningarna med molnbaserade affärssystem och förmedla dessa till 
kundorganisationer. 

• Främja best practice: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att diskutera 
med kunden om att det kan vara fördelaktigt att arbeta enligt best practice. 

• Förklara finansiella skillnader: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att 
förklara skillnaden i finansiella termer för respektive kundorganisation. IT-
konsulter kan också beskriva hur det innebär en lägre initial kostnad samt ger 
kunden bättre kontroll över sina löpande kostnader. 

Digitala plattformar och systemleverantörsrelation 
• Kommunicera aktivt: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom aktiv 

kommunikation med systemleverantören samt ta fram nya lösningar för att 
kringgå systemleverantörerens begränsningar. 

• Få systemleverantörens godkännande: IT-konsulter kan hantera utmaningen 
genom att säkerställa i vilken utsträckning de kan göra anpassningar och hur 
snabbt de får godkännande av systemleverantören. Detta kan även göras i 
förebyggande syfte innan kundorganisationer blandas in. 

• Skriva servicenivåavtal: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att skriva 
servicenivåavtal med systemleverantören. På så sätt kan IT-konsulter få tillgång 
till de delar i affärssystemet som de anser vara nödvändiga. 

• Ansvara för egen utbildning: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att 
på egen hand utbilda sig i nya funktioner. 

• Kommunicera internt: IT-konsulter kan hantera utmaningen med bristande 
utbildning från systemleverantören genom att upprätthålla intern 
kommunikation där de delar med sig av sina kunskaper. 

• Skriva kundavtal: IT-konsulter kan hantera utmaningen med involveringen av 
tredjepartsleverantörer och fler aktörer genom att med hjälp av kundavtal 
specificera vad som gäller, till exempel i form av bindningstid och förvaltning. 

• Erbjuda mer förvaltning: IT-konsulter kan hantera utmaningen genom att erbjuda 
mer förvaltning. Förvaltning av kundorganisationers affärssystem kan innefatta 
support, uppföljning och processeffektivisering. 
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