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Abstrakt 
Digitalisering benämns som den fjärde industriella revolutionen och den digitala 
tekniken har utvecklats exponentiellt. I takt med digitaliseringens framväxt har 
leveransmetoden av affärssystem förändrats. Den digitala utvecklingen möjliggör 

förändringen från lokalt installerat system till molntjänst. Molntjänster installeras och 

levereras över internet av affärssystemleverantörer istället för lokalt hos kund på en server. 

Vid förändringen kan utmaningar uppstå som affärssystemleverantörer bör hantera. Dessa 

utmaningar berör säkerhetsaspekter, affärssystemleverantörernas interna arbetsprocesser och 

deras kundrelationer. Vilket leder fram till studiens frågeställning: Hur hanterar 

affärssystemleverantörer utmaningar som uppstår vid förändringen från lokalt installerat 

system till molntjänst? 
 
Syftet med studien är att beskriva hur affärssystemleverantörer hanterar utmaningar vid 
molntjänsters förändring från lokalt installerat system till molntjänst. Litteratur om 

molntjänster och utmaningar vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst 

samlades in för att skapa en bakgrund till studiens undersökningsområde. Studien 

genomfördes med ett kvalitativt tillvägagångssätt, där semistrukturerade intervjuer utfördes 

för att samla in det empiriska materialet. I studiens resultat presenteras hur informanterna har 

upplevt förändringen från lokalt installerat system till molntjänst. Därefter redogörs studiens 

analys, diskussion och slutsatser.

 
Nyckelord: Digitalisering, Tjänstefiering, Affärssystem, Molntjänst och Utmaningar. 

  



 

 

Abstract 
Digitalization is referred to as the fourth industrial revolution and the digital technology 

has emerged with exponential increase. As the digitalization progresses, the delivery method 

of Enterprise Resource Planning systems has transformed. The digital transformation enables 

the development of Cloud Computing for Enterprise Resource Planning suppliers. Instead of 

an on-premise installation Cloud Computing is delivered over the internet by Enterprise 

Resource Planning suppliers. The change can create challenges that Enterprise Resource 

Planning suppliers should handle. These challenges relate to security aspects, Enterprise 

Resource Planning suppliers internal work processes and their customer relationships. Which 

leads to the study's question: How do business system providers handle challenges that arise 

from the change from on-premise installation to cloud service? 

 

The purpose of the study is to describe how Enterprise Resource Planning suppliers handle 

challenges in Cloud Computing development. Literature about Cloud Computing and the 

challenges in the change from on-premise installation to Cloud Computing was collected to 

give a background to the area studied. The study was conducted with a qualitative approach, 

in which semi-structured interviews were performed to collect empirical material. The results 

of the study presented how the informants experienced the transition to Cloud Computing. 

The study's analysis, discussion and conclusions are then presented. 

 
Keywords: Digitalization, Servitization, Enterprise Resource Planning, Cloud Computing and 

Challenge. 

  



 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ...................................................................................................................... 1 
1.1. Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

2. Relaterad litteratur .......................................................................................................... 2 
2.1. Molntjänster ........................................................................................................................... 2 

2.1.1. Molntjänsters fem karaktärsdrag ................................................................................................... 2 
2.1.2. Molntjänsters tre tjänstemodeller .................................................................................................. 3 
2.1.3. Molntjänsters fyra distributionsmodeller ...................................................................................... 3 

2.2. Utmaningar vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst ................... 3 
2.2.1. Interna utmaningar ........................................................................................................................ 4 
2.2.2. Utmaningar som berör kundrelationer .......................................................................................... 4 
2.2.3. Utmaningar med säkerhet ............................................................................................................. 4 

2.3. Sammanställning av litteraturstudiens resultat.................................................................. 4 

3. Metod ................................................................................................................................. 6 
3.1. Metodansats ........................................................................................................................... 6 
3.2. Litteraturstudie ..................................................................................................................... 6 
3.3. Insamling av data .................................................................................................................. 6 

3.3.1. Urval av verksamheter och informanter ........................................................................................ 7 
3.4. Analysmetod ........................................................................................................................... 8 
3.5. Etiska övervägande ............................................................................................................. 10 
3.6. Metoddiskussion .................................................................................................................. 10 

4. Resultat ............................................................................................................................ 12 
4.1. Affärssystemleverantörernas förändring från lokalt installerat system till molntjänst 12 
4.2. Interna arbetsprocesser vid förändring från lokalt installerat system till molntjänst.. 13 
4.3. Kundrelationer vid förändring från lokalt installerat system till molntjänst ................ 15 

4.4. Säkerhetsaspekter vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst
 16 

5. Analys .............................................................................................................................. 18 
5.1. Interna arbetsprocesser ...................................................................................................... 18 
5.2. Kundrelationer .................................................................................................................... 18 
5.3. Säkerhetsaspekter ............................................................................................................... 19 

6. Diskussion ....................................................................................................................... 21 

7. Slutsatser ......................................................................................................................... 23 
7.1. Studiens bidrag .................................................................................................................... 23 
7.2. Samhällelig reflektion ......................................................................................................... 24 
7.3. Rekommendationer för framtida forskning...................................................................... 24 

 

Referenslista 

Bilaga 1 

 

 



 

1 

1. Introduktion 
 

I avsnittet presenteras studiens bakgrund med problemområde och syfte samt frågeställning. 

 
 

1.1. Bakgrund 
Epoken för digitalisering benämns av Iveroth, Lindvall och Magnusson (2018) som den fjärde 

industriella revolutionen (på engelska Industry 4.0). Den digitala tekniken har en exponentiell 

framväxt med hög hastighet, vilket har en betydande påverkan på verksamhetens 

anpassningsförmåga och tillämpning av teknologi (Iveroth et al., 2018). För att förbli 

konkurrenskraftiga kan verksamheter vara i behov av en förändringsbarhet (Iveroth et al., 

2018).  

 

Digitaliseringen har även resulterat i förändringen av affärssystem. Affärssystem (på engelska 

Enterprise Resource Planning) är ett verksamhetsövergripande systemstöd som strukturerar de 

stödjande samt värdeskapande processerna i en verksamhet, och kan därför sägas utgöra 

ryggraden i verksamheten (Hedman, Nilsson & Westelius, 2009). Från att affärssystem sedan 

90-talet endast har installerats lokalt på verksamheters serverar (på engelska on-premise) har 

utvecklingen förändrats mot erbjudandet av molntjänster (på engelska Cloud Computing) 

(Hedman et al., 2009; Varghese & Buyya, 2017).  

 

Affärssystemleverantörer säljer molntjänster som en tjänst till kund via internet (Benlian, 

Kettinger, Sunyaev & Winkler, 2018; Mell & Grance, 2011). Shankar och Duraisamy (2018) 

beskriver att molntjänsters förändring har genererat ett anpassningsbart arbete för 

affärssystemleverantörer jämfört med tidigare lokalt installerat affärssystem. Detta beror 

bland annat på att affärssystemleverantörer idag kan arbeta från vilken plats de vill med en 

uppkoppling över internet mot kund.  

 

Den digitala utvecklingen och förändringen från lokalt installerat system till molntjänst har 

även resulterat i utmaningar för affärssystemleverantörer (Jadeja & Modi, 2012). Hanteringen 

av utmaningarna sker av affärssystemleverantörer för att förena molntjänsters funktioner och 

krav samt kundernas behov (Salleh, Teoh & Chan, 2012). Tidigare litteratur visar att de 

främsta utmaningarna som kan förekomma vid förändringen från lokalt installerat system till 

erbjudandet av molntjänster berör interna aspekter, externa aspekter mot kund samt 

säkerhetsaspekter (Baines et al., 2009; Khandelwal & Saini, 2019). Uppsatsen kommer därför 

belysa de främsta utmaningarna som uppmärksammats i tidigare litteratur och hur hanteringen 

av dessa sker av affärssystemleverantörer i nuläget.   

 

Behovet av studiens undersökning beror bland annat på att förändringen från lokalt 

installerade system till molntjänster är aktuell och pågående (Varghese & Buyya, 2017). 

Baserat på uppsatsens litteraturstudie är tidigare forskning om hur affärssystemleverantörer 

hanterar utmaningarna vid förändringen begränsad. Det resulterar således i ett behov av att 

studera undersökningsområdet utifrån studiens perspektiv affärssystemleverantörer.  
 
Studien syftar till att beskriva hur utmaningar som uppstår vid förändringen från lokalt 

installerat system till molntjänst hanteras av affärssystemleverantörer. Studien undersöks 

genom att besvara följande frågeställning; Hur hanterar affärssystemleverantörer utmaningar 

som uppstår vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst?  
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2. Relaterad litteratur 
 

Avsnittet beskriver litteratur om molntjänster och utmaningar vid förändringen från lokalt 

installerat system till molntjänst. Litteraturstudien avslutas med en sammanställning där en 

tabell med identifierade utmaningar presenteras. 

 
  

2.1. Molntjänster 
Molntjänster presenteras av Benlian et al. (2018) som modeller för leverans av infrastruktur, 
komponenter, applikationer och informationsteknologi (IT) via internet. Jadeja och Modi 
(2012) förklarar att huvudmålet med molntjänster är att öka användningen av distribuerade 
resurser och att kombinera resurserna för att lösa problem samt uppnå bättre flöde. En 
molntjänst möjliggör informationshantering över internet som en tjänst via digitala 
plattformar (Benlian et al., 2018). Molntjänster ger verksamheter en flexibilitet, variation och 

servicekvalitet. Enligt Salleh et al. (2012) kan verksamheter vara tveksamma till molntjänsters 

förväntade fördelar och positiva effekter. Utvecklingen av plattformar har öppnat upp för 

verksamheter att utnyttja molntjänsterna i sina arbetsprocesser, exempelvis genom ett 

förbättrat arbetsflöde vid delning av information (Benlian et al., 2018).  
 
Molntjänster har utvecklats under det senaste årtiondet, antalet affärssystemleverantörer har 
ökat och moln-infrastrukturen har även utvecklats kraftigt (Varghese & Buyya, 2017). Nya 

arkitekturer för molntjänster har framkommit och kommer fortsätta utvecklas i framtiden 

(Varghese & Buyya, 2017). Varghese & Buyya (2017) beskriver att arkitekturerna förväntas 

influera områden för exempelvis serviceutrymme för självlärande system eller datahantering.  
 
Molntjänster kan delas in i fem karaktärsdrag som kännetecknar dess egenskaper, tre typer av 

tjänstemodeller och fyra distributionsmodeller (Mell & Grance, 2011). De fem 

karaktärsdragen är bred nätverkskontroll, självbetjäning på begäran, uppmätt service, resurs 

sammanslagning och snabb elasticitet (Mell & Grance, 2011). Infrastruktur som en tjänst (på 

engelska Infrastructure as a Service, IaaS), programvara som en tjänst (på engelska Software 

as a Service, SaaS) och plattform som en tjänst (på engelska Platform as a Service, PaaS) är 

de tre tjänstemodellerna som molntjänster kan delas in i. De fyra distributionsmodellerna är 

offentligt moln, privat moln, samhälleligt moln och hybrid moln (Mell & Grance, 2011).  

 

2.1.1. Molntjänsters fem karaktärsdrag 

Ett av de fem grundläggande karaktärsdragen för molntjänster är bred nätverkskontroll, vilket 

innebär att funktioner är tillgängliga över nätverket och kan användas via till exempel 

mobiltelefoner samt bärbara datorer (Mell & Grance, 2011). Karaktärsdraget självbetjäning på 

begäran betyder att kunden själv kan nå datafunktioner vid behov utan att kontakta 

tjänsteleverantören (Mell & Grance, 2011). Uppmätt service är karaktärsdraget som innebär 

att molntjänster genom en mätförmåga kan optimera och styra resursanvändning automatiskt 

utifrån typen av tjänst (Mell & Grance, 2011). Karaktärsdraget ger en transparens för kund 

och leverantören av tjänsten eftersom användningen av resurser kan övervakas, kontrolleras 

samt rapporteras. Karaktärsdraget resurssammanslagning innefattar en modell utformad för 

kunder som hyr en samling av leverantörens dataresurser (Mell & Grance, 2011). Samlingen 

av dataresurser genomförs för att tillhandahålla service åt två eller flera kunder efter 

kundernas efterfrågan av resurser. Karaktärsdraget snabb elasticitet innebär att funktioner kan 

tillhandahållas och frigöras elastiskt samt eventuellt automatiskt, i ett snabbt tempo utifrån 

efterfrågan (Mell & Grance, 2011). 
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2.1.2. Molntjänsters tre tjänstemodeller 

SaaS tillhandahåller affärssystemet via internet, vilket möjliggör för kunderna att koppla upp 
sig var de än befinner sig med hjälp av internetuppkoppling (Shankar & Duraisamy, 2018). 

Kunden är då uppkopplad på leverantörens molninfrastruktur och kan använda leverantörens 

applikationer genom en webbläsare (Mell & Grance, 2011). Den underliggande 

molninfrastrukturen kontrolleras och hanteras därför inte av kunden utan av leverantören. 

Kunden prenumererar på programvaran och betalar licensavgift månadsvis medan 

leverantören har ansvar för att se till att tjänsten är säker, robust, tillgänglig, uppdaterad och 

motsvarar kundens krav samt önskemål (Shankar & Duraisamy, 2018). Med molntjänster blir 

kontinuerliga uppdateringar av tjänsten enklare, förändringen innebär bland annat att 

uppdateringar av systemet sker i molnet istället för lokalt hos kund (Shankar & Duraisamy, 

2018).  
 
Tjänstemodellen IaaS möjliggör för leverantören att tillhandahålla infrastruktur i datorn, 

bland annat lagring, nätverk och bredband (Mell & Grance, 2011). Kunden kontrollerar bland 

annat lagring och operativsystem men inte den underliggande molninfrastrukturen. PaaS är en 

utvecklingsplattform för programutveckling som innehåller verktyg för att programmera, 

designa och testa systemet före driftstart samt möjliggör att mjukvaran kan distribueras via 

internet (Shankar & Duraisamy, 2018). Modellen underlättar bland annat arbetet för 

systemutvecklare vid skapandet av applikationer, detta eftersom de inte behöver hantera eller 

implementera den grundläggande infrastrukturen av exempelvis databaserna och servrarna. 

Kunden kontrollerar och hanterar inte den underliggande molninfrastrukturen men kan 

eventuellt kontrollera konfigurationsinställningar för systemmiljön och kontrollerar systemen 

som är distribuerade (Mell & Grance, 2011). 
 

2.1.3. Molntjänsters fyra distributionsmodeller 

Det offentliga molnet är avsett för användning av allmänheten och är därför öppet (Mell & 

Grance, 2011). Infrastrukturen kan ägas, hanteras och förvaltas av ett företag, en statlig eller 

en akademisk organisation eller en kombination av de tre. Det privata molnet är endast avsett 

för användning av en organisation som kan bestå av flera användare (Mell & Grance, 2011). 

Till skillnad från det offentliga molnet så kan det privata molnet ägas, hanteras och förvaltas 

av organisationen som det berör, en tredje part eller en kombination av de två.  
 
Det samhälleliga molnet är ämnat för användning av en specifik grupp med användare i 

samhället som härstammar från organisationer med gemensamma bekymmer (Mell & Grance, 

2011). Infrastrukturen kan ägas, hanteras och förvaltas av en tredje part, en eller flera 

organisationer i samhället eller en kombination av de två. Hybrid molnets infrastruktur 

innehåller en blandning av två eller fler av de tre tidigare presenterade 

distributionsmodellerna (Mell & Grance, 2011). Infrastrukturerna förblir unika för varje 

distributionsmodell trots blandningen men är sammanbundna genom egenutvecklade eller 

standardiserade teknologier. 
 

2.2. Utmaningar vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst 
Vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst kan utmaningar uppstå (Jadeja 

& Modi, 2012). Baines et al. (2009) presenterar interna utmaningar som kan inträffa, till 

exempel utmaningar vid förändringar av arbetsprocesser. Khandelwal och Saini (2019) 

beskriver hur förändringen kan påverka säkerheten och vad utmaningarna kan innebära för 

kunden. 
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2.2.1. Interna utmaningar 

Tjänstefieringen medför interna utmaningar för en verksamhet (Baines et al., 2009). 

Verksamheter riskerar att förlora den interna fysiska kommunikationen och kontakten vid 

tjänsteutvecklingen. Detta beror bland annat på att möten sker via verktyg över internet 

(Shankar & Duraisamy, 2018). Förändringen till molntjänster från lokalt installerat system 

resulterar även i nya arbetssätt för affärssystemleverantörer vilket i sin tur kan medföra 

utmaningar för verksamheten internt då personalen behöver anpassa sig till de nya 

arbetsprocesserna (Benlian et al., 2018). Likaså krävs ökad intern kunskap om molntjänster 

för att verksamheten ska kunna konkurrera på den digitala marknaden och leverera den 

funktionalitet som kunderna efterfrågar (Baines et al., 2009). Utmaningarna kan även 

resultera i att verksamheter avvaktar eller avstår från utvecklingen av tjänster (Baines et al., 

2009).  

 

2.2.2. Utmaningar som berör kundrelationer 

Förlusten av fysisk kontakt vid tjänstefiering berör även verksamheter externt i deras 

relationer med kund (Baines et al., 2009). Verksamheter kan kommunicera, erbjuda support 

och arbeta uppkopplade mot kund över internet med hjälp av digitala verktyg (Baines et al., 

2009; Shankar & Duraisamy, 2018). För att bevara en hållbar kundrelation krävs nära och 

kontinuerligt arbete med kund samt en förståelse av kundens behov och verksamhet (Baines 

et al., 2009). 

 

2.2.3. Utmaningar med säkerhet 

Säkerhetsaspekterna vid molntjänster är en oroande faktor för kunder eftersom de placerar sin 

data utanför verksamheten (Khandelwal & Saini, 2019). Kunder är bland annat oroliga över 

att deras data missbrukas, de tvivlar på tillgängligheten och sekretessen. Att kräva garantier 

för skydd av data vid övergången till molntjänst kan därför räknas som en betydelsefull del 

för kundens egen säkerhet (Salleh et al., 2012). Kunder är varsamma med att investera i 

molntjänster och det beror bland annat på oron kring säkerhetsaspekterna, vilket leder till att 

molntjänster saknar mognadsnivå då de inte blir testade av kunder och kan utvecklas 

(Khandelwal & Saini, 2019). 
 
Utmaningar med säkerhet vid förändring till molntjänster kan ses utifrån olika aspekter, till 

exempel dataintegritet, dataintrång och tillgänglighet av data (Khandelwal & Saini, 2019). 

Vid dataintegritet kan kunden bland annat ifrågasätta vem som kan komma åt verksamhetens 

data. Dataintrång innebär att kundens data som är placerad i molnet blir utsatt för skadlig kod 

eller hackning. När dataintrång har skett finns risken för missbruk data eller spridning av 

känslig information. Säkerhetsutmaningar kan även ses utifrån aspekten tillgänglighet av data. 

Detta eftersom data som är placerad i molnet ska gå att uppdatera och nå om en 

internetuppkoppling finns. 
 

2.3. Sammanställning av litteraturstudiens resultat  
Resultatet av litteraturstudien är att förändringen mot tjänster pågår i dagens digitala 

samhälle, vilket bland annat påverkar verksamheters konkurrenskraft (Sklyar et al., 2019). 

Digitaliseringen och tjänstefiering har resulterat i förändringen från lokalt installerat system 

till molntjänst (Sklyar et al., 2019). Förändringen kan bland annat leda till nya arbetsprocesser 

och strukturer för affärssystemleverantörer (Benlian et al., 2018). I litteraturstudien 

presenteras interna utmaningar, utmaningar som berör kundrelationer och 

säkerhetsutmaningar vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst. I tabellen 

nedan sammanfattas utmaningarna. 
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Tabell 1. Lista över utmaningar vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst utifrån tidigare 

litteratur. 

Utmaningar Referenser 

Bevara intern kommunikation och 

utveckling. 
Baines, Lightfoot, Benedettini och Kay (2009). 

Arbeta för att anpassa personalen till 

nya arbetsprocesser. 

Benlian, Kettinger, Sunyaev och Winkler (2018). 

Öka verksamhetens interna kunskap om 

molntjänster. 

Baines, Lightfoot, Benedettini och Kay (2009). 

Bevara och utveckla kundrelationer. Baines, Lightfoot, Benedettini och Kay (2009). 

Minska kunders oro över 

säkerhetsaspekter. 
Salleh, Teoh och Chan (2012).  

Khandelwal och Saini (2019). 

Kontrollera att tjänstens miljö är säker. Khandelwal och Saini (2019). 
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3. Metod 
 

I avsnittet beskrivs studiens upplägg och tillvägagångssätt. 

 
 

3.1. Metodansats 
I studien undersöktes frågeställningen; Hur hanterar affärssystemleverantörer utmaningar 

som uppstår vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst? 

Tillvägagångssättet för att undersöka studiens frågeställning utgick ifrån en kvalitativ ansats, 

detta för att kunna undersöka frågeställningen med ett öppet förhållningssätt. Den kvalitativa 

ansatsen gav oss utrymme för tolkning och var inte avgränsad till de frågor vi ställde vid 

intervjuerna. Det empiriska materialet i studien grundas därför på vår förståelse och tolkning 

av den information som samlats in under intervjuerna.  
 
Genom att skapa förståelse för hur affärssystemleverantörer hanterar utmaningar som uppstår 

vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst utgår datainsamlingen från 

informanternas erfarenheter om området. Det gav oss en inblick i de utmaningar som finns 

och hur utmaningarna hanteras. Enligt Myers (2013) kan en kvalitativ metod möjliggöra en 

förståelse av hur en individ arbetar samt fungerar i den vanliga och trygga miljön där arbetet 

genomförs. 
 

3.2. Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes för att undersöka begreppet molntjänst. I litteraturstudien 

presenterades även potentiella utmaningar som kan uppstå vid förändringen från lokalt 

installerat system till molntjänst. För att avgränsa vilka utmaningar som var relevanta för 

studien beskrivs endast de som berör förändringen och affärssystemleverantörers arbete, vi 

valde därefter att endast undersöka de tre aspekterna säkerhet, interna arbetsprocesser och 

kundrelationer eftersom aspekterna presenterades som de främsta utmaningarna för 

affärssystemleverantörer i tidigare litteratur. Studiens avsnitt relaterad litteratur avslutas med 

en sammanställning i form av en tabell där utmaningarna som identifierats från tidigare 

litteratur visualiseras. En sammanställning av litteraturen och analysen användes sedan för att 

besvara studiens frågeställning.  
 
Utifrån studiens frågeställning och syfte söktes litteratur för att etablera kunskap om begrepp 

inom de aktuella områdena produktlogik, tjänstelogik och molntjänster. Litteraturen som 

undersöktes bestod av vetenskapliga artiklar från databasen Google Scholar samt 

Högskolebiblioteket på Högskolan i Halmstad där även litteratur i form av böcker 

identifierades. Sökorden som användes i kombination med varandra var Digitalization, 

Servitization, Enterprise Resource Planning, Cloud Computing och Challenge. Kriterierna för 

urvalet av artiklarna och böckerna baserades på deras utgivningsår, innehåll samt perspektivet 

som litteraturen undersöktes från.  

 

3.3. Insamling av data 
En intervjustudie utfördes för att samla in detaljerad data om hur affärssystemleverantörer 

hanterar utmaningar som uppstår vid förändringen från lokalt installerat system till 

molntjänst. För att undersöka det genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer utmärks enligt Fejes och Thornberg (2015) av öppenhet mellan 

informanten och forskaren. Valet av intervjumetod beslutades eftersom öppna samtal 

eftersträvades i studien. Informantens svar på våra semistrukturerade frågor bidrog till 

undersökningens resultat, processen för insamling av svaren beskrivs i nedanstående stycke. 
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Möjligheten till öppna samtal med informanterna resulterade i att vi kunde tolka svaren och 

uppnå förståelse om informationen. 
 
Denscombe (2017) beskriver att semistrukturerade intervjufrågor utformas innan det enskilda 
mötet äger rum. Vi genomförde intervjufrågorna genom att skapa fyra olika teman med 

underfrågor. Temana var: allmänt om informanter, fokus verksamhet, fokus molntjänster och 

fokus tjänsteerbjudande, se bilaga 1. Varje tema avslutades med en öppen fråga om det var 

någon övrig information som informanten ville belysa. Intervjuguiden utformades med öppna 

och utforskande frågor samt med möjlighet till följdfrågor. Informanterna hade möjlighet att 

vidareutveckla sina formuleringar under intervjuerna. Följdfrågor ställdes vid tillfällen då en 

informant exempelvis inte förstod frågan eller att svaret var kort, vilket annars kunde resultera 

i att vi inte fick ut den information som önskades för att besvara studiens frågeställning. 
 
Intervjuguiden tilldelades informanterna före intervjuerna vilket möjliggjorde att de kunde 

förbereda sig. Intervjudata samlades in vid enskilda möten som avtalades i förväg. Fyra av 

intervjuerna genomfördes på plats hos respektive verksamhet och två av de 6  intervjuerna 

genomfördes över mobiltelefon. Intervjuernas längd varierade mellan 24 till 29 minuter. 

Samtalen spelades in med mobiltelefon i samråd med informanterna och transkriberades 

sedan. 
 

3.3.1. Urval av verksamheter och informanter 

Studiens undersökning genomfördes på två verksamheter som är affärssystemsleverantörer. I 
studien kommer affärssystemleverantörerna benämnas affärssystemleverantör A och 
affärssystemleverantör B. Kriterierna för urvalet av affärssystemleverantörer är: 
 
1. Affärssystemleverantören är verksam inom IT-branschen. 
2. Affärssystemleverantören har genomgått förändringen från att erbjuda lokalt installerade 

system till att erbjuda molntjänster.  
 
Affärssystemleverantör A är återförsäljare av affärssystemet Pyramid Business Studio och 
erbjuder även Microsoft Office 365. Vi intervjuade tre personer från verksamheten med 
befattningen verksamhetskonsult varav en av dem även är VD, se tabell 2. 
Affärssystemleverantör B är Microsoft Certified Partner och utvecklar samt levererar 
lösningar av Microsoft Dynamics 365 Business Central. Vi genomförde tre intervjuer med 
anställda från verksamheten, en systemutvecklare och två affärskonsulter, se tabell 2. 
Kriterierna för urvalet av informanter är: 
 
1. Informanten besitter erfarenhet inom området molntjänster och förändringen 
från lokalt installerade system till att erbjuda molntjänster. 
2. Informanten har en av följande befattningar: verksamhetskonsult, affärskonsult och 
systemutvecklare. 
 
Informanterna har arbetat inom IT-branschen under förändringen från lokalt installerade 

system till erbjudandet av molntjänster och är således lämpliga informationskällor. 

Informanternas tidigare erfarenheter inom området är användbar för studiens undersökning 

eftersom de kan förmedla kunskap om upplevda utmaningar som uppstått vid förändringen 

samt hur dessa har hanterats eller bör hanteras. Genom att intervjua individer med tre olika 

befattningar förmedlas varierande synvinklar i studiens affärssystemleverantörperspektiv. 

Synvinklarna skapas eftersom informanternas befattningar och arbetsområden skiljer sig åt. 
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Tabell 2. I tabellen presenteras studiens urval av informanter. 

Informant Befattning Affärssystemleverantör 

Anna Systemutvecklare B 

Bengt Verksamhetskonsult A 

Carl Verksamhetskonsult A 

Daniela VD/Verksamhetskonsult A 

Erik Affärskonsult B 

Fredrik Affärskonsult B 

 

 

Bengt arbetar som verksamhetskonsult och har varit aktiv inom IT-branschen sedan mitten på 
80-talet. Som verksamhetskonsult genomför han anpassningar i affärssystemet Pyramid 
Business Studio. Carl är verksamhetskonsult och började arbeta med Pyramid år 1999. Han 
arbetar bland annat med säljdelarna där till exempel verksamhetsanalyser skapas, utbildar 
användarna och skriver kod. Daniela är VD och arbetar som verksamhetskonsult. Även hon 
har arbetat inom IT-branschen i 20 år. 
 
Anna arbetar som systemutvecklare och har varit aktiv inom IT-branschen i tre och ett halvt 
år. Som systemutvecklare utvecklar och skräddarsyr hon anpassningar i affärssystemet 
Microsoft Dynamics 365 Business Central. Erik har varit aktiv inom IT-branschen i sju år och 
arbetar som affärskonsult med inriktning mot sälj, leverans och kundvård. Fredrik arbetar nära 

kunder och har befattningen affärskonsult. Han besitter erfarenhet av IT-branschen då han har 

arbetat inom den i 20 år. Informanternas erfarenheter inom IT-branschen gav oss värdefull 

information till vår undersökning eftersom de kan relatera till hur förändringen är och har 

varit. 
 

3.4. Analysmetod 
Analysmetoden som användes i studien för att förstå hur affärssystemleverantörer hanterar 

utmaningar som uppstår vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst var 

tematisk analys. Valet av tematisk analys beslutades då avsikten med studien är att analys ska 

ske utifrån ett återkommande mönster som identifierats genom kodning, vilket metoden 

möjliggör (Braun & Clarke, 2006). Metoden används när empiriskt material ska identifieras 

och uppmärksammas, mönster eller teman av data ska kartläggas och förståelse ska genereras 

(Braun & Clarke, 2006; Myers, 2013). I studien identifierade vi teman utifrån resultatet av hur 

de utmaningar som uppstår vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst 

hanteras av affärssystemleverantörer, se tabell 3. Det empiriska materialet tolkades och 

analyserades därefter. Analysmetoden var ett stöd vid reducering av det empiriska materialet 

eftersom temana medförde en struktur.  
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Analysprocessen är uppdelad i Braun och Clarkes (2006) sex delsteg som vi genomförde i  

analysprocessen. Vi påbörjade transkribering som vi genomförde av insamlad data för att 

tolka och få en ökad förståelse för informationen. Walsham (2006) förklarar att vid insamling 

av data krävs en tolkning utifrån ett objektivt synsätt, vilket vi följde i studiens undersökning.  
 
För att förenkla hanteringen av insamlad data sorterades det transkriberade materialet in i 

färgteman och en kodning genomfördes. Det blev tre färgteman i samtliga sex dokument från 

transkriberingarna. Färgerna från de olika transkriberingarna placerades därefter vid varandra 

så att vi kunde jämföra svaren som informanterna gav och identifiera mönster. Utifrån de tre 

färgerna fick vi fram våra teman som var interna arbetsprocesser, kundrelationer och 

säkerhetsaspekter.  
 

Tabell 3. I tabellen presenteras exempel på koder och våra teman från den tematiska analysen. 

Citat Kod Tema 

Både Carl och Daniela beskrev 
under deras enskilda möten 
att affärssystemleverantör A 
är nyetablerade och att de 
därför inte ännu har utformat 
tydliga processer för hur de 
ska arbeta. Enligt Daniela 
löser hon i dagsläget 
utmaningar när de uppstår 
och har ingen planerad 
strategi för att förhindra 
problemen. 

Interna arbetsprocesser för hantering av problem. Interna arbetsprocesser. 

Bengt förklarade att kollegorna 

även når varandra på ett 

effektivt vis då de kan dela 

information över nätet och 

arbeta tillsammans i ett 

dokument, till exempel vid 

framställningen av en offert, 

vilket enligt Bengt har resulterat 

i en förbättrad 

kommunikationsmöjlighet. 

Intern kommunikation. Interna arbetsprocesser. 

Daniela beskrev att hennes 

arbetssätt blir förenklat vid 

förändringen från lokalt 

installerade system till 

molntjänster eftersom ett 

flexibelt arbete kan genereras 

vid en internetuppkoppling. 

Intern effektivisering. Interna arbetsprocesser. 
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Erik beskrev att han arbetar för 

att uppnå värde för kund vid 

förändringen från lokalt 

installerat system till molntjänst 

genom att visa och förklara för 

kunden hur de kan nyttja 

verksamhetens nya tjänster på 

ett effektivt vis. Vidare förklarar 

han att arbetssättet stärker 

kundrelationer eftersom kunden 

får ökad nytta av tjänsten de har 

investerat i. 

Erbjudandet av värde till kund. Kundrelationer. 

Bengt beskriver att han 
arbetar nära kunden för att 
uppnå hållbara kundrelationer 
och kundvärde. 

Bevarandet av kundrelationer. Kundrelationer. 

Carl beskrev att hans arbetssätt 

har förändrats då han tidigare 

arbetade inom IT-branschen när 

de endast hade lokala servrar 

och arbetade fast på kontoret. 

Kontakt med kund. Kundrelationer. 

Det man måste se till att vara 
duktig på är att säkra tillgång 
och backuper, eftersom du 
lägger hela ditt företag i ett 
annat företags händer i och 
med att du lägger all data där. 

Kontroll och säkerställning av data. Säkerhetsaspekter. 

 

 

3.5. Etiska övervägande  
Vi utgick utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska huvudprinciper i studien. 

Dessa är konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att skydda informanterna i undersökningen behandlade vi 

informationen konfidentiellt för garanterad anonymitet, vilket utmärker 

konfidentialitetskravet. Information om den aktuella forskningsfrågan i studien tilldelades 

informanterna via mejl före intervjun för att möjliggöra ett beslutsfattande om en frivillig 

medverkan, vilket omfattas i samtyckeskravet. Vi gav informanterna en tydlig beskrivning av 

studiens syfte och vi framställde inte felaktig information om studien, vilket utmärker 

informationskravet som bland annat används för att undvika vilseledande indikationer. 

Nyttjandekravet kännetecknas av den information som informanterna delade med oss under 

intervjuerna. Detta krav uppfyllde vi genom att uppgifterna endast användes i studien och inte 

tilldelades obehöriga.  

 

3.6. Metoddiskussion 
Tracy (2010) beskriver bland annat att trovärdighet och pålitlighet samt överförbarhet och 

noggrannhet är centrala kvalitetsbegrepp för kvalitativ forskning. Trovärdighet innefattar 

studiens pålitlighet, sannolikhet och rimlighet (Tracy, 2010). Vi beaktade dessa aspekter 

under studiens uppbyggnad, till exempel vid insamling och tolkning av det empiriska 

materialet. Överförbarhet och noggrannhet innefattas exempelvis av studiens 

kontextbeskrivning vilket uppfylls genom tydliga beskrivningar av studiens 
genomförandeprocess (Tracy, 2010). Vi har bland annat arbetat med ingående beskrivningar 
av vårt tillvägagångssätt för att studien ska vara överförbar och kunna användas i framtida 
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studier. 
 
I uppsatsen genomfördes semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2017) förklarar att 

intervjumetoden genererar en öppenhet men att det även finns en risk att intervjun faller 

utanför ämnet och tappar fokus. Under studiens intervjuer fick informanterna möjlighet att 

besvara uppföljningsfrågor efter ursprungsfrågorna, vilket visar en öppenhet. Intervjumetoden 

ökade även pålitligheten eftersom uppföljningsfrågorna medförde diskussioner som i sin tur 

förbättrade studiens kvalitet. Vi upplevde inte att intervjuerna föll utanför forskningsområdet 

vid följdfrågorna som ställdes i vår studie. Detta eftersom informanterna fortfarande 

diskuterade relevanta begrepp som berörde ursprungsfrågan. 
  
Urvalet av affärssystemleverantörer och informanter genomfördes i syfte för att få ut 
informationsrik data som behövdes för att besvara studiens frågeställning. Valet att intervjua 
informanter från två verksamheter som är affärssystemleverantörer istället för en grundas i att 
vi önskade varierande synvinklar, vilket genereras då verksamheternas arbetsprocesser skiljer 
sig åt. Detta eftersom affärssystemleverantörers hantering av de utmaningar som kan uppstå 
vid förändringen från lokalt installerade system till molntjänster kan spegla verksamhetens 

arbetssätt och rutiner samt hur de hanterar dessa. Valet av informanter genomfördes noggrant 

för att säkerställa att kunskap om forskningsområdet erhölls under intervjuerna, vilket ökar 

pålitligheten i studien. 
 
Informanterna har erfarenhet inom IT-branschen och förändringar som har ägt rum vilket är 
relevant och betydelsefullt för att säkerställa studiens trovärdighet eftersom vi undersökte 

förändringen från lokalt installerat system till molntjänst. Konsekvenser som kan uppstå av att 

två intervjuer genomfördes via telefon är att informanternas ansiktsuttryck inte kan tolkas. 

Däremot lyssnade vi på informanternas tonläge för att avläsa om informanten förstod frågan 

eller om den behövde vidareutvecklas. För att vidareutveckla frågorna genomfördes 

följdfrågor som grundades på informanternas svar. Följdfrågor krävdes då informanterna inte 

tidigare hade reflekterat över informationen som presenterades i ursprungsfrågan. Vid 

följdfrågorna framkom ytterligare information som antingen kunde beskriva motsatsen av det 

informanten först svarade eller utvecklade informantens ursprungliga svar. Detta eftersom 

följdfrågorna tvingade informanterna till en reflektion av ursprungsfrågan. 
 
Tematisk analysmetod valdes i studien då det skapade en struktur vid genomförandet av 

kodning för att hantera mängden data. En annan kvalitativ analysmetod som skulle kunna 

användas i studien var grundad teori. En likhet som vi uppmärksammat är att båda metoderna 

är empirinära. Trots detta skiljer sig metodernas process åt för att nå ett resultat. I grundad 

teori arbetar skribenten parallellt med empirin och analyskapitlet samt utvecklar kategorier. I 

tematisk analys arbetar forskaren först med empirin och därefter analysen som delas in i olika 

tema. Både i grundad teori och tematisk analys genomförs kodning för att hantera mängderna 

data. Kodningen skiljer metoderna åt då tillvägagångssättet för framtagningen av koderna är 

olika. Grundad teori baseras på skribentens tidigare studier samt kunskap, koderna 

kategoriseras och genererar teoretiska modeller. Tillvägagångssättet för grundad teori 

stämmer inte överens med hur vi önskade undersöka studien eftersom vi ville utgå ifrån 

informanterna, vilket en tematisk analys möjliggör.   
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4. Resultat 
 

Avsnittet presenterar studiens resultat av de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna. 
Resultatet är indelat i delarna; affärssystemleverantörernas förändring från lokalt installerat 

system till molntjänst, interna arbetsprocesser vid förändringen från lokalt installerat system 

till molntjänst, kundrelationer vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst 

och säkerhetsaspekter vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst. 

 
 

4.1. Affärssystemleverantörernas förändring från lokalt installerat system till 

molntjänst 
Bengt beskrev begreppet molntjänst som en IT-tjänst över internet där information inte sparas 
lokalt på en server utan i nätet hos affärssystemleverantörers systemleverantörer. Användaren 
betalar för en licens och affärssystemleverantören ansvarar för att administrera systemet samt 

tjänsten. Anna förklarade att affärssystemleverantör B där Anna, Erik och Fredrik arbetar 

levererar Microsoft Azure med servrar som inte ligger hos verksamheten utan i Microsofts 

datahallar. Erik beskrev att affärssystemleverantör B levererar den typen av molntjänster 

eftersom det efterfrågas av deras kunder, men även eftersom verksamheten vill erbjuda en 

tjänst med hög prestanda som är kostnadseffektiv. 
 
Vi driftar Microsoft Azure-servrar. Servrarna ligger inte hos oss utan hos Microsofts 
datahallar. – (Anna, Systemutvecklare) 
 
Bengt, Carl och Daniela arbetar hos affärssystemleverantör A som erbjuder molntjänsterna 
Azure och Office 365 som systemleverantören Microsoft levererar. Daniela nämnde att hela 
Microsofts produktportfölj i princip är en molntjänst i dagsläget, bland annat ingår verktygen 
SharePoint och Teams. Carl beskrev mer detaljerat att han gör Azure-installationer till 
kunden, han är övertygad om att Microsoft blir marknadsledare som systemleverantörer till 
mindre affärssystemleverantörer inom fem till tio år. Han förklarade att detta kan vara en av 
orsakerna till att affärssystemleverantör A inte satsar på att bygga upp en serverhall med egna 
servrar. Både Daniela och Bengt förklarade vid deras enskilda möten att Microsoft Office 365 
är betydelsefull för affärssystemleverantör A. 
 
… därför att vårt bolag är ett cloud-only bolag, vi driftar aldrig något åt en kund, Azure 
och Microsoft portföljen är väldigt viktig för vår verksamhet. – (Daniela, 
VD/Verksamhetskonsult) 
 
Samtliga informanter förklarade med liknande ord under deras enskilda möten att de arbetar 
med molntjänsterna indirekt varje dag eftersom deras kunders servrar ligger i Azure. Anna 
beskrev att kunderna kan koppla upp sig i Azure-miljön via internet för att använda 
affärssystemet. Daniela beskrev att molntjänster erbjuder en stabilitet vilket är ett värde som 
lokalt installerade system inte tidigare erbjöd i samma grad. Detta eftersom en molntjänst inte 
blir föråldrad, en server som är lokalt installerad har en livslängd innan den behöver bytas ut. 
 
Bengt förklarade att kunderna inte vill fundera på om de har den senaste programvaran eller 

det senaste säkerhetspaketet, utan vill lämna över ansvaret till deras affärssystemleverantör. 

Bengt berättade att servrarna i molntjänster alltid har det senaste servicepaketet och den 

senaste serviceversionen, eftersom automatiska uppdateringar genomförs. Om servrarna inte 

är placerade i molnet hade kunden själv fått ansvara för när uppdateringar ska genomföras. 
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Erik förklarade även att affärssystemleverantör B levererar tilläggsprodukter för molntjänster 

med specialanpassade paketeringar enligt prenumerationsmodellen.  
 
Enligt Bengt har affärssystemleverantör A sitt interna dokumentflöde i molntjänsterna. Carl 
nämnde även att affärssystemleverantör A:s affärssystem Pyramid Business Studio ligger i en 

Azureinstallation. Anna beskrev att affärssystemleverantör B:s molntjänster har utvecklats 

från att inte leverera och installera serverar till att göra det genom Microsoft Azure. Fredrik 
förklarade att utvecklingen går framåt. Erik beskrev att molntjänsterna som erbjuds av 
affärssystemleverantör B har utvecklats och att deras senaste erbjudande av molntjänst är 
Business Central.  
 
... power BI har på 2 år blivit den viktigaste BI-produkten och subscription har också 
gjort Dynamics mer lättillgängligt. - (Erik, Affärskonsult) 
 
Fredrik beskrev att det finns utmaningar, fördelar och nackdelar vid förändringen från lokalt 

installerade system till molntjänster. Han redogjorde för vikten av att hantera utmaningarna 

genom att förstå och lära sig av dem. Erik förklarade att kunder som tidigare har varit 

tveksamma till att placera sin data utanför deras egna domäner är ett exempel på en utmaning 

vid förändringen till molntjänster. Det är enligt Fredrik affärssystemleverantörer som ska se 

till att fördelarna överväger nackdelarna. Han förklarade även att förändring från lokalt 

installerade system till att erbjuda molntjänster sker i affärssystemleverantör Bs verksamhet, 

där nya funktioner erbjuds. 
 
Daniela nämnde att det är svårt att besvara hur molntjänsterna har förändrats de senaste åren 

hos affärssystemleverantör A eftersom de är nystartade. Hon beskrev även utifrån tidigare 

erfarenheter att molntjänster har utvecklats exponentiellt under de senaste åren. Daniela gav 

affärssystemet Business Central som ett exempel på en ny lösning inom området 

molntjänster.  
 
Det går fort och IT-branschen har en förmåga att jobba i ett rasande tempo och även 
om man är van inom branschen och de snabba vändningarna så tror jag att det kommer 
gå fort. - (Daniela, VD/Verksamhetskonsult) 
 
Man måste hänga med om man ska vara med. - (Daniela, VD/Verksamhetskonsult) 
 
Bengt beskrev att affärssystemleverantör A:s molntjänster förändrades direkt från 
bolagsuppstarten och att förändringen genomförs i en hög hastighet. Utvecklingen medför 
bland annat ett ökat utbud av abonnemang än tidigare. Bengt klargjorde att molntjänster har 

diskuterats de senaste åren men att det är först nu som leveransen till kunder genomförs. 

Affärssystemleverantör A använder inte längre programmet Skype vid intern kommunikation 

utan har övergått till Microsoft Office 365 där verktyget Teams ingår. I Teams kan de 

anställda bland annat dela dokument, skapa “To-do list” och boka möten. 
 

4.2. Interna arbetsprocesser vid förändring från lokalt installerat system till 

molntjänst 
Samtliga informanter beskrev inledningsvis under de enskilda mötena att deras befattning och 
huvuduppgifter inte har ändrats vid förändringen från lokalt installerade system till 

molntjänster eftersom de inte tidigare hade reflekterat över förändringens påverkan. Däremot 

ändrade informanterna uppfattning efter följdfrågor och diskussioner vid intervjuerna. Daniela 

beskrev att en uppskattning av hur arbetsuppgifterna har förändrats är komplicerad eftersom 
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affärssystemleverantör A är nystartad och under utveckling. Enligt Daniela är det säljmetoden 

som har förändrats, detta eftersom försäljningsprocessen idag är kortare med molntjänster än 

tidigare när affärssystemleverantörer installerade system lokalt. Daniela tillade att det dels 

beror på att kunden söker information själv. 
 
… sättet att sälja som har förändrats, säljprocesserna är mycket kortare idag. Det tror 
jag beror på dels att kunden har hittat mycket information, vi behöver inte ge dem så 
mycket information utan det går mer rakt och de vet vad de vill ha och efterfrågar 
molntjänsterna så vi behöver inte lägga fokus på den delen utan kan gå direkt på 
kärndelen, på så vis har det förändrats. – (Daniela, VD/Verksamhetskonsult) 
 
Bengt beskrev att arbetsprocessen med lokalt installerat system och molntjänster har 
liknande uppbyggnad. Vid säljarbete väljer kunden inriktning, när kunden valt att använda 
antingen en molntjänst eller ett lokalt installerat system är arbetsprocessen lik. Fredrik 
betonade att det är affärssystemleverantörers verksamhet som ska vara relevant både för kund 
vid försäljning men även internt för de anställda. Han förklarade att det är innehållet i tjänsten 
som har förändrats vid den tekniska utvecklingen, vilket enligt honom inte resulterar i en 
direkt påverkan i arbetsprocessen för försäljning. Erik beskrev att arbetssättet har förändrats 
då han kan fokusera mer på affärsnytta istället för underhåll och administration. 
 
Både Carl och Daniela beskrev under deras enskilda möten att affärssystemleverantör A är 
nyetablerade och att de därför inte ännu har utformat tydliga processer för hur de ska arbeta. 
Enligt Daniela löser hon i dagsläget utmaningar när de uppstår och har ingen planerad strategi 
för att förhindra problemen. Exempel på processer som är etablerade är enligt Bengt vid 
försäljning av nya affärssystem, implementation och vid försäljning av funktionalitet. Anna 
som arbetar för affärssystemleverantör B förklarade att deras arbetsprocesser är analys, 
struktur och genomförande. 
 
Affärssystemleverantör B har enligt Anna arbetat efter liknande arbetsprocess under de år hon 

har varit aktiv inom verksamheten. Erik förklarade däremot att förändringen från lokalt 

installerat system till molntjänst har medfört specialanpassade erbjudanden av tjänster. Det 

beror på att innehållet i de tjänster som levereras har utökats. 
 
… mer specialiserade individer och tjänster mot att tidigare varit mer allround. – (Erik, 
Affärskonsult) 
 
Bengt, Daniela och Carl beskrev med liknande ord vid deras enskilda möten att 
affärssystemleverantör A arbetar med att utveckla sina molntjänster kontinuerligt eftersom en 
uppbyggnad av bolaget pågår. Bengt svarade även att förändringen har påverkat de 
anställdas arbetssätt, då det tillkommer tjänster, till exempel system som levereras via 
internet. Enligt honom beror inriktningen på kundernas behov och kunskap. Carl förklarade 
att de anställda enkelt faller tillbaka i gamla vanor, detta eftersom de besitter tidigare 
erfarenhet inom IT-branschen och att rutinarbetet har gått före affärssystemleverantör A:s 
utveckling. 
 
... jag tror det är en blandning av att vi jobbar i ett segment där det är medelstora 
företag som är väldigt försiktiga med att dra på sig kostnader. Och sen tror jag att det 
är feghet från oss, vi vågar inte riktigt ta det steget att göra den förändringen som 
skulle behöva göras, utan man trillar lätt tillbaka till att debitera timmar igen.” - (Carl, 
Verksamhetskonsult) 
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Enligt Bengt har hans arbetsprocess inte förändrats avsevärt vid förändringen från lokalt 

installerade system till molntjänster eftersom det fortfarande är liknande produkter som säljs. 

Däremot är erbjudandet av tjänster ytterligare en dimension på hur han kan arbeta inom IT-

branschen. Daniela beskrev att förändringen har påverkat hennes arbete eftersom det kräver 

administrativ tid och tankeverksamhet. Hon förklarade bland annat att planering genomförs 

och beslut fattas om utformningen av processer samt att det är ett tidskrävande arbete att 

analysera effekterna av utfallen från arbetsprocesserna. Erik nämner att han kan fokusera på 

affärsnytta istället för underhåll och administration av systemet som följd av förändringen 

från lokalt installerade system till molntjänster. Fredrik beskrev att hans arbetssätt påverkats 

då processen för hur affärssystemleverantör B kan ta betalt för tjänster har förändrats, vilket 

sker naturligt vid förändringen. 
 
Daniela beskrev att hennes arbetssätt blir förenklat vid förändringen från lokalt installerade 

system till molntjänster eftersom ett flexibelt arbete kan genereras vid en internetuppkoppling. 

Hon nämnde även att arbetet fortfarande sker mot kund men på ett annat vis, exempelvis via 

verktyget Teams där hon kan koppla upp sig till kundens system och hantera support via den 

vägen. Carl beskrev att hans arbetssätt har förändrats då han tidigare arbetade inom IT-

branschen när de endast hade lokala servrar och arbetade fast på kontoret. Där har 

molntjänster och diverse uppkopplingsmöjligheter förändrat hans arbetssätt, nu är hans arbete 

helt oberoende av var han befinner sig. Bengt förklarade att kollegorna även når varandra på 

ett effektivt vis då de kan dela information över nätet och arbeta tillsammans i ett dokument, 

till exempel vid framställningen av en offert, vilket enligt Bengt har resulterat i en förbättrad 

kommunikationsmöjlighet. 
 

4.3. Kundrelationer vid förändring från lokalt installerat system till molntjänst 
Erik beskrev att långsiktiga kundrelationer ingår i hans arbete med att erbjuda värde på 
marknaden vid försäljning. Affärssystemleverantörer B mäter enligt Erik kundnöjdheten efter  
ett förbestämt antal parametrar vart andra år. Fredrik förklarar att hans mål är att leverera 
bättre affärer för kund. 
 
Samtliga informanter från affärssystemleverantör A beskrev vid sina enskilda möten att de 
inte ännu har definierat ett mål för kundnöjdhet eller genomfört en kundundersökning 
eftersom det är en nystartad verksamhet. Carl beskrev att de anställda går efter erfarenhet och 
nära kundrelationer. Han förklarade att kundvärde enligt honom är försäljning av kunskap 
inom Pyramid och verksamhetsprocesser samt effektivisering av dessa. Han förklarade 

därefter vikten av att öka den interna kunskapen i samband med förändringen till 

molntjänster. Daniela förklarade att funderingar om kundnöjdhetsmätningar sker och 

ytterligare planering kommer äga rum under vintern 2019. Hon arbetar för nöjda kunder som 

upplever att de får det de efterfrågar. 
 
... det är väldigt svårt att just ge ett värdeerbjudande till kunderna därför att alla 
kunder har en i deras ögon unik verksamhet där vissa delar är väldigt lika mellan 
kunder. Alla har order, inköp och ett artikelregister men det behöver ändå inte betyda 
att man jobbar likadant. Därför är själva arbetsflödet hos kunden unikt i princip 
överallt. - (Bengt, Verksamhetskonsult) 
 
Carl nämnde under intervjun att han åker till kund för att genomföra försäljning och 

utbildningar. Både Bengt och Daniela berättar att en del kunder kan uppleva ett värde med 

virtuell uppkoppling men att det beror på vilken befattning användaren har. Vidare beskriver 
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Daniela att det till exempel inte är säkert att ett producerande bolag som kör maskiner 

upplever ett värde, men en säljare som är på fältet kan uppleva ett värde då informationen och 

affärssystemet finns tillgänglig på plats vilket förbättrar kommunikationen. Daniela förklarade 

att affärssystemleverantör A arbetar med flertalet kunder som bedriver tillverkning, vilket hon 

beskrev som en anledning till att verksamheten har bromsat in utvecklingen och försäljningen 

av molntjänsterna. 
 
Kunden kan beskriva sitt problem den vägen och visa, exempelvis. ”kolla så här blir det 
när jag gör det”, då förstår vi mycket fortare också. Och vi kan snabbt visa att ”om du 
gör såhär istället så slipper du den problematiken” - (Daniela, VD/Verksamhetskonsult) 
 
Erik beskrev att han arbetar för att uppnå värde för kund vid förändringen från lokalt 

installerat system till molntjänst genom att visa och förklara för kunden hur de kan nyttja 

verksamhetens nya tjänster på ett effektivt vis. Vidare förklarar han att arbetssättet stärker 

kundrelationer eftersom kunden får ökad nytta av tjänsten de har investerat i. Fredrik betonar 

vikten av att skapa ett sammankopplat värde, det vill säga att inte enbart fokusera på de 

teknologiska delarna utan även kundaspekter. 
 
Det är viktigt att kunden ser en nytta med tjänsten för sina processer så att de får en bättre 

verksamhet, mer flexibilitet, bättre kontroll, informationen längre ut för bättre beslut och 

bättre affärer. - (Fredrik, Affärskonsult) 
 
Carl arbetar för att uppnå kundvärde i samtliga arbetsuppgifter. Han förklarade att kunden 
köper tjänster av affärssystemleverantör A och sedan levereras ett kundvärde genom att Carls 

kunskap om verksamhetsutveckling erbjuds. Bengt beskriver att han arbetar nära 
kunden för att uppnå hållbara kundrelationer och kundvärde. Även Daniela arbetar för stabila 
och hållbara relationer med kunder, detta gör hon genom en positiv inställning och ständig 
kommunikation med kund. Fredrik förklarade att han behöver tänka, våga utmana samt testa 

för att generera förtroenden och för att erbjuda värde till kund. Erik beskrev betydelsen av att 

informera kunden om tjänster och produkter som passar kundens verksamhet för att uppnå 

kundvärde.  
 
… mer fokus på kundnytta. Jag visar för kunden hur de kan utnyttja våra tjänster på bättre 

sätt… - (Erik, Affärskonsult) 
 

4.4. Säkerhetsaspekter vid förändringen från lokalt installerat system till 
molntjänst 

Avslutningsvis tillägger Carl att han behöver besitta kompetens för att säkra kundens 
tillgångar med backuper. Detta eftersom en kunds verksamhet med data och information 
placeras i systemleverantörens server. Han förklarade att det finns faktorer som påverkar vad 
som får placeras i molnet, ett exempel är säkerhetskänslig data. Carl beskrev att en lösning 
för säkerhetskänslig data är installation på en lokal server hos kund. Daniela förklarade även 
att säkerhetsfaktorer har en påverkan på affärssystemleverantöre A:s molntjänsters förändring 

från lokalt installerat system till montjänst. 
 
Det man måste se till att vara duktig på är att säkra tillgång och backuper, eftersom du 
lägger hela ditt företag i ett annat företags händer i och med att du lägger all data där. 
- (Carl, Verksamhetskonsult) 
 
.. säkerhetskänsliga data får inte läggas i en molntjänst. Men det finns lösningar för det 
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också, exempelvis lokal server för att spara informationen och molntjänsten hanterade 
det genom den vägen. - (Carl, Verksamhetskonsult) 
 
Han beskrev det som betydelsefullt för kund att vara medveten om var data lagras och 

behandlas. Bengt beskrev misslyckade upphandlingar som okunskap och att kunden inte har 

ställt tillräckligt med frågor. Okunskapen visar enligt honom sårbarheten för molntjänster, 

kunden bör därför vara medveten om dessa risker. Det finns således både fördelar och risker 

med molntjänster. 
 
… om man tittar på där man har jobbat tidigare, så har det successivt tillkommit nya 
tjänster som man har erbjudit kunderna. För 10 år sedan var det vanligt att man erbjöd 
kunder datalagring i en serverhall som man själv ägde. - (Bengt, Verksamhetskonsult) 
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5. Analys 
 

I avsnittet analyseras resultatet utifrån de teman som identifierades i den tematiska analysen. 

Dessa temana är interna arbetsprocesser, kundrelationer och säkerhetsaspekter. I slutet av 

analysen presenteras de olika utmaningarna samt hur de hanteras av 

affärssystemleverantörerna i en tabell, se tabell 4. 

 
 

5.1. Interna arbetsprocesser 
Vid tolkning av resultatet påvisas utmaningar för verksamheterna när 
affärssystemleverantörerna återgår till arbete på rutin. Vi tolkar det som att utmaningarna 
förekommer då problem uppstår under arbetet där ingen arbetsprocess är utformad, vilket 
leder till ett tidskrävande arbete med att identifiera när samt varför problemet uppkom i 
processen. I resultatet har en kortsiktig lösning och en långsiktig lösning identifierats för hur 
hanteringen kan genomföras av de problem som förekommer i affärssystemleverantörers 
arbete. Den kortsiktiga lösningen som vi tolkar utifrån resultatet är att hantera varje enskild 
utmaning när den uppstår. Det kan konstateras vid tolkning av resultatet att tillvägagångssättet 

för lösningen används av affärssystemleverantören som genomför en bolagsuppbyggnad. Den 

långsiktiga lösningen som tolkning av resultatet pekar på är tydligt uttalade arbetsprocesser, 

vilket medför ett förenklat arbete vid kartläggning av de problem som kan uppstå, som i sin 

tur kan leda till förhindrandet av liknande utmaningar i framtida arbete. 
 
Utifrån en tolkning av resultatet kan vi förstå att en förändring av arbetsprocesserna sker, 

bland annat indikerar resultatet att nya funktioner och verktyg för att leverera erbjudandet som 

en tjänst jämfört med en produkt har underlättat affärssystemleverantörers arbetsflöden. Till 

exempel kan de internt med hjälp av molntjänster dela dokument och kommunicera med 

varandra samt arbeta i system över internet. Det medför en mer flexibel arbetsprocess än 

tidigare vid ett lokalt installerat affärssystem.  
 
Vi tolkar resultatet som att förändringen från lokalt installerat system till molntjänst även har 

en påverkan på de två affärssystemleverantörernas arbete eftersom det tar tid att genomföra 

förändringen administrativt. Resultatet indikerar på att förändringen genererar en 

effektivisering i de administrativa delarna när den väl är genomförd och vår tolkning är att 

fokus då istället kan ägnas åt affärsnytta. Vid tolkningen av resultatet kan vi konstatera att 

hanteringen av de administrativa utmaningarna kan ske genom att ägna tid och arbete till 

planering för att vara steget före. Vid analys tolkar vi resultatet som att försäljningsprocessen 

blir kortare och arbetsflödet effektivare, detta eftersom affärssystemleverantörerna kan 

fokusera på huvuduppgifterna inom sin befattning då kunden självständigt söker information. 
 

5.2. Kundrelationer 
Utmaningen med kundnöjdhet tolkas som komplexiteten till att erbjuda värde för kund 

eftersom varje verksamhet är unik. För att hantera utmaningarna tolkar vi att en inblick i 

kundens arbetsprocesser är betydelsefull, eftersom de två affärssystemleverantörerna arbetar 

med att leverera kunskap som ska resultera i bättre affärer för kunden. 
 
Vi tolkar det även som att en utmaning för affärssystemleverantörerna berör hur de 

tillhandahåller det nya innehållet till kund som molntjänster erbjuder jämfört med ett lokalt 

installerat affärssystem. Tolkning av resultatet indikerar att förmedling av kunskap till kunden 

om molntjänster är en utmaning för affärssystemleverantörerna. Utmaningen uppkommer 

eftersom kundernas efterfrågan, kunskap och medvetenhet har ökat vid förändringen till 
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molntjänster utifrån vår tolkning av resultatet. Resultatet indikerar att de två 

affärssystemleverantörerna kan hantera utmaningen genom att tydligt beskriva för kunden hur 

de kan använda funktionerna i tjänsterna och genom att öka den interna kunskapen. Vi tolkar 

även resultatet som att ett ökat fokus på affärsnytta för affärssystemleverantörerna har 

uppkommit vid förändringen till molntjänster eftersom försäljningen inte bara handlar om 

leveransen av teknik utan även om arbetet till kund för att skapa ett helhetsperspektiv. 
 
Vår tolkning av det empiriska materialet visar att en utmaning för affärssystemleverantörerna 

är att erbjuda kundvärde för att bevara kundrelationer. Resultatet pekar på att 

affärssystemleverantörerna hanterar utmaningen med att erbjuda kundvärde genom att till 

exempel leverera molntjänster till kunder samt genom att arbeta för långvariga och hållbara 

kundrelationer. En utmaning som identifierades efter tolkning av det empiriska materialet var 

betydelsen av en god kundrelation, vilket hanteras genom långsiktiga kundrelationer med 

kundnöjdhet. Vid tolkning av de två affärssystemleverantörernas arbete för kundrelationer 

framgår det att nära och hållbara relationer grundas i god kommunikation samt lyckad 

leverans av kundvärde.  
 
Arbetet för hållbara kundrelationer tolkas av oss utifrån resultatet som kontinuerlig kontakt 
med kund, uppbyggnad av förtroende och lösningar till de behov som kunden efterfrågar. 
Resultatet pekar på att utmaningar med arbetet för att uppnå kundvärde sker under samtliga 
arbetsprocesser för de två affärssystemleverantörerna. För att hantera utmaningarna tolkar vi 
det som att kundfokus behöver säkerställas och involveras i varje arbetsprocess, detta 
eftersom varje kund har en unik verksamhet. 
 
Vi tolkar resultatet som att affärssystemleverantörer får en flexibel kommunikation med kund 
vid förändringen till molntjänster, detta eftersom internetuppkoppling möjliggör att kundens 
arbete och samtal i systemen kan ske via molnet. Till exempel vid supportstöd kan 
affärssystemleverantören ansluta till kundens systemmiljö oavsett plats, vilket leder till ett 
effektiviserat arbetssätt men även till färre mänskliga möten med kund. Vid arbete där 
affärssystemleverantörerna inte är lika beroende av placering tolkar vi det därför som att 
utmaningen är att hantera kundrelationerna då de mänskliga mötena minskar. 
 

5.3. Säkerhetsaspekter 
Ännu en utmaning som tolkats av oss ur resultatet är säkerhetsaspekter vid molntjänster. Den 
tolkning av resultatet som vi har gjort visar att kunder sällan har kontroll över var sin data 
lagras, vilket kan resultera i ett problem för säkerheten och för affärssystemleverantörer 
vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst. Hantering av säkerhetskänsliga 

data utifrån resultatet tolkas som en utmaning för de två affärssystemleverantörerna, till 

exempel då risken för dataintrång ökar. Vi tolkar det som att utmaningen hanteras av 

affärssystemleverantörerna genom att säkra tillgångar och backuper, eftersom kunders data 

placeras i systemleverantörers verksamheter. De två affärssystemleverantörerna kan även 

förmedla information om molntjänsters säkerhet till kund för att öka kunskapen. 
 

Tabell 4. Tabellen visar utmaningar utan inbördes ordning och hur utmaningarna hanteras av 

affärssystemleverantörer.  

Utmaning Hantering 

Interna arbetsprocesser 
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Interna arbetsprocesser för hantering av problem 

Avsaknad av utformad arbetsprocess. 

  
• Kortsiktigt: Hanterar problem när de uppstår utan process. 

• Långsiktigt: Arbeta efter bestämda och kartlagda 

processer.  

Intern effektivisering 

Tidskrävande administrativt arbete. Ägna tid och arbete till planering för att vara steget före. 

Kundrelationer 

Erbjudandet av värde till kund 

Förmedling av kunskap till kunder om 

molntjänster. 
Förmedla kunskap om molntjänster, skapa ett helhetsperspektiv 

för kund. 

Bevarandet av kundrelationer 

Erbjuda kundvärde. 

Bevara en god kundrelation. 
Leverera molntjänster till kunder. 

Arbeta för långvariga, nära och hållbara kundrelationer. 

Kontakt med kund 

Bevara kundkontakt då mänskliga möten 

reduceras.  
Säkerställas och involvera kundfokus i varje arbetsprocess. 

Säkerhetsaspekter 

Kontroll och säkerställning av data 

Avsaknad av kontroll. Säkra tillgångar genom säkerhetskopieringar. 
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6. Diskussion 
 

En diskussion av resultatet från studiens analys och relaterad litteratur genomförs i avsnittet. 
Utmaningar som uppstår vid förändringen från lokalt installerat system till molntjänst 

presenteras, samt att affärssystemleverantörers hantering av utmaningarna diskuteras.  

 
 

Utifrån resultatet av studiens analys kan affärssystemleverantörerna utsättas för problem och 

hinder i deras vardagliga arbetsprocesser. Sklyar et al. (2019) förklarar att utvecklingen av 

arbetsprocesser är ett tidskrävande arbete. Studiens analys presenterar förslag på hur 

affärssystemleverantörerna kan hantera utmaningen som problemet medför. Utmaningen kan 

hanteras genom arbete efter bestämda och kartlagda arbetsprocesser. Sklyar et al. (2019) 

beskriver att problemenba blir enklare att identifiera, följa upp och förhindra vid skapandet av 

processer. Affärssystemleverantörer som inte har etablerade arbetsprocesser att arbeta efter 

hanterar utmaningar när de uppkommer enligt analysens resultat, hanteringen varierar således 

beroende på problemet. Detta arbetssätt beskrivs i studiens analys som en kortsiktig lösning 

eftersom inget framtida förbättringsarbete genomförs. 
 
Det är utifrån analys av resultat uppenbart att innehållet som molntjänster erbjuder 

effektiviserar arbetsprocesserna för affärssystemleverantörerna. Molntjänster erbjuder ny 

funktionalitet, som till exempel hantering av en verksamhets data och information över 

internet (Benlian et al., 2018). Studiens analys visar att molntjänsters förändring från lokalt 

installerat system till molntjänst har ändrat de två affärssystemleverantörernas leverans av 

system. Även Baines et al. (2009) och Benlian et al. (2018) beskriver att leveransen har 

övergått från fysiska produkter till en sammansättning av produkter och tjänster som erbjuds 

över internet. 
 
Det framgår i studiens analys att arbetssättet för de två affärssystemleverantörerna blir 

flexibelt genom uppkopplingsmöjligheter med molntjänster, vilket stämmer överens med 

Benlian et al. (2018) beskrivning av att molntjänster resulterar i en flexibilitet och 

servicekvalitet. Uppkopplingsmöjligheter genomförs med molntjänsten eftersom 

affärssystemleverantören kan ansluta sig till kundens system via internet (Shankar & 

Duraisamy, 2018). Möjligheten har bland annat resulterat i att affärssystemleverantörer kan 

arbeta från valfri arbetsplats, till exempel kan de sköta kundsupport oberoende av var de 

befinner sig. 
 
I studiens analys presenteras även administrativa utmaningar för studiens två 
affärssystemleverantörer, till exempel tidsaspekten. Förändringen till molntjänster har varit 

aktuell under det senaste årtiondet, det är en ständigt pågående process som verksamheter 

behöver ha i beaktning (Varghese & Buyya, 2017). Studiens analys visar att 

affärssystemleverantörerna hanterar de administrativa utmaningarna genom en strukturerad 

planering. Sklyar et al. (2019) beskriver även att fördelar, exempelvis i form av effektivare 

arbetsflöde kan genereras när förändringen till molntjänster är utförd. 
 
Utmaningar med molntjänster kan enligt studiens analys uppstå om 
affärssystemleverantörerna inte förstår hur de ska hantera förändringen mot ett flexibelt 
arbetssätt. Studiens analys visar att affärssystemleverantörerna hanterar utmaningen med 
flexibla arbetssätt genom en kontinuerlig kommunikation med kund och även genom att öka 
de interna kunskaperna om molntjänster, vilket även Baines et al. (2009) beskriver som ett 
tillvägagångssätt för att leverera kundvärde. 
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Baines et al. (2009) förklarar att tjänster utformas för att leverera ett kundvärde, generera 
konkurrensfördelar och långsiktiga kundrelationer. I studiens analys framgår det att 
affärssystemleverantörerna hanterar utmaningarna som berör kundrelationer genom att arbeta 
nära kund med en öppen och regelbunden kommunikation för att förstå deras arbetsprocesser. 
De två affärssystemleverantörerna hanterar även utmaningarna genom att erbjuda de värde 
som kunderna efterfrågar på marknaden, exempelvis genom ny funktionalitet. 
 
Ytterligare en utmaning som presenteras i studiens analys är att det mänskliga mötet med 
kunden reduceras vid användning av molntjänster. Detta eftersom support och administration 
av kundens system sker via virtuella möten genom molntjänster istället för möten på kundens 
kontor (Mell & Grance, 2011). Studiens två affärssystemleverantörer hanterar 
utmaningen genom kommunikation över internet och genom att prioritera kundkontakt. 
Shankar och Duraisamy (2018) förklarar att kommunikationen över internet resulterar i att 
affärssystemleverantörer kan erbjuda ett effektivt arbete för kunden. Studien visar på 
utmaningar för de två affärssystemleverantörerna vid skapandet och bevarandet av 
kundrelationer. Bland annat utmaningarna att leverera kundnöjdhet och kundvärde till unika 
verksamheter i samtliga arbetsprocesser samt utmaningen att upprätthålla hållbara 
kundrelationer. 
 
I studiens analys identifierades utmaningar som berör säkerhetsaspekter vid förändringen till 

molntjänster. Utmaningarna som identifierades är hanteringen av säkerhetskänsliga data 

genom utformning av strategier samt hur en ökad kunskap om molntjänsten kan förmedlas till 

kunden. Detta stämmer överens med vad Khandelwal och Saini (2019) beskriver om kunders 

upplevelse av osäkerhet vid förändring från lokalt installerat system till molntjänst. Till 

exempel kan en kund uppleva tvivel på tjänstens tillförlitlighet.  
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7. Slutsatser 
 

Syftet och frågeställningen återberättas inledningsvis i avsnittet, därefter förklaras studiens 
slutsatser utifrån diskussionen. Frågeställningen besvaras och en etikdiskussion genomförs. 

Avslutningsvis presenteras studiens bidrag och rekommendationer för framtida forskning. 

 
 

Syftet med studien var att beskriva hur utmaningar hanteras av affärssystemleverantörer vid 

förändringen från lokalt installerat system till molntjänst. Studiens frågeställning var; Hur 

hanterar affärssystemleverantörer utmaningar som uppstår vid förändringen från lokalt 

installerat system till molntjänst. Diskussionen som genomfördes visar att studiens två 

affärssystemleverantörer behöver hantera utmaningarna vid förändringen till molntjänster för 

att bevara kundrelationer, intern utveckling och undvika säkerhetsrisker. Analys och 

diskussion utifrån studiens tre teman resulterade i nedanstående slutsatser för att besvara 

frågeställningen. 
 
Studiens affärssystemleverantörer hanterar de interna utmaningarna med en kortsiktig lösning 

där de hanterar problem när de uppstår eller genom en långsiktig lösning där arbetsprocesser 

utformas. Vid reflektion över affärssystemleverantörernas hantering av utmaningen för 

problem i arbetsprocesser framgår det att tydliga arbetsprocesser bör framställas i tidigt skede. 

Detta eftersom den kortsiktiga lösningen enbart resulterar i ett ineffektivt arbete på sikt, då 

problemområdet inte förhindras från att uppstå igen. De hanterar även interna utmaningar 

genom att investera tid i arbetet för planering. Vid reflektion av studiens diskussion är således 

en investering i tidsavsättning för planering långsiktigt lönsamt. 
 
Affärssystemleverantörerna hanterar utmaningar som berör kundrelationer genom att skapa 

ett helhetsperspektiv för kund där kunskap om molntjänsten förmedlas, arbeta för hållbara och 

nära kundrelationer samt genom kommunikation med kund i arbetsprocessen. Vid reflektion 

av studiens diskussion kan det konstateras att om affärssystemleverantörer uppnår en 

förståelse av kundens behov och arbetsprocesser kan det resultera i ökat kundvärde. För att 

relationen till kund ska bestå behöver kontakten mellan affärssystemleverantör och kund 

bevaras med hjälp av kontinuerlig kommunikation. 
 
Utmaningarna som berör säkerhetsaspekter hanteras av affärssystemleverantörerna genom 

utförandet av säkerhetskopieringar på kundernas tillgångar. Hanteringen medför en säkerhet 

för kund då kopieringar bland annat genomförs för att förbereda inför eventuella dataintrång. 

Utan strategier för säkerhetshantering placeras kundens verksamhet i en riskzon, vilket kan 

resultera i att kunder inte väljer att investera i en molntjänst.  
 

7.1. Studiens bidrag 
Efter studiens diskussion framgår det att studiens empiriska resultat bekräftar och förstärker 

kunskapen om de utmaningar som tidigare litteratur har presenterat. Utöver vad som beskrivs 

i tidigare litteratur bidrar studien med utmaningar som berör affärssystemleverantörers 

kundrelationer. Studien bidrar även med kunskap om hur affärssystemleverantörer hanterar 

aktuella utmaningar vid förändringen från lokalt installerade system till molntjänster. Det 

praktiska bidraget riktar sig till affärssystemleverantörer som ska investera i erbjudandet av 

molntjänster eller redan levererar molntjänster och därför behöver indikationer för hur de kan 

hantera utmaningarna vid den aktuella förändringen av tjänsterna. 
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7.2. Samhällelig reflektion  
Den digitala utvecklingen ligger som grund för studiens undersökning av hur 

affärssystemleverantörer hanterar utmaningar som uppstår vid förändringen från lokalt 

installerat system till molntjänst. Detta eftersom förändringen sker som följd av 

digitaliseringen. Hur hanteringen av utmaningar genomförs påverkar 

affärssystemleverantörernas positionering på arbetsmarknaden. Påverkan sker eftersom 

affärssystemleverantörers konkurrenskraft är beroende av verksamhetens digitala utveckling. 

En samhällelig reflektion som vi har identifierat är att affärssystemleverantörernas 

konkurrenskraft skapar avtryck på arbetsmarknaden. Avtrycket kan resultera i att 

arbetstillfällen skapas eller försvinner om utmaningarna som presenteras i studien inte 

hanteras. 

 

7.3. Rekommendationer för framtida forskning 
Studiens bidrag kan användas som underlag samt stöd inför framtida forskning. Framtida 

forskning inom området kan beakta ytterligare aspekter, till exempel finansiell lönsamhet för 

verksamheter. Eftersom studien undersöker hantering av utmaningar vid förändringen från 

lokalt system till molntjänst hade det varit av intresse om framtida forskning fördjupade sig i 

hantering av utmaningar vid utvecklingen av molntjänster. Även ett nytt perspektiv än 

affärssystemleverantörer kan undersökas, till exempel kunder. 
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Bilaga 1  
Intervjuguide. 

Allmänna frågor till informanter  Litteratur 

1. Vilken befattning har du på verksamheten? 

2. Hur har din befattning inom verksamheten 

förändrats vid molntjänsters utveckling? 

3. Hur länge har du varit aktiv inom IT-branschen? 

Benlian, Kettinger, Sunyaev och Winkler (2018).  

Tema 1 – Fokus verksamhet Litteratur 

1. Hur är verksamhetens arbetsprocesser 

utformade? (exempelvis efter etablerad process 

eller formell metod) 

2. Vilka delar av verksamhetens arbetsprocesser 

berör ditt arbete? 

3. Hur har verksamhetens arbetsprocesser 

förändrats de senaste åren under den digitala 

utvecklingen? 

4. Hur hanterar ni den digitala förändringens 

utmaningar? 

5. Varför har verksamhetens arbetsprocesser 

förändrats? 

6. Hur har förändringen av arbetsprocesser 

påverkat ditt arbetssätt? 

7. Har du något övrigt som du vill tillägga inom 

temat fokus verksamhet? 

 

Baines, Lightfoot, Benedettini och Kay (2009).  

 

Iveroth, Lindvall och Magnusson (2018). 

 

Sklyar, Kowalkowski, Tronvoll och Sörhammar (2019).  

 

Vandermerwe och Rada (1988).  

Tema 2 – Fokus molntjänster Litteratur 

1. Hur skulle du beskriva begreppet molntjänst? 

2. Vilken typ av molntjänster levererar 

verksamheten? 

3. Varför levererar verksamheten just den typen av 

molntjänster? 

4. Kan du beskriva hur molntjänsterna är 

uppbyggda? 

5. Hur arbetar du med molntjänsterna i din vardag? 

6. Hur har molntjänsterna förändrats de senaste 

åren på er verksamhet? 

7. Vilken molntjänst är verksamhetens senaste 

erbjudande? 

8. Varför har verksamhetens molntjänster 

förändrats? 

9. Hur har förändringen påverkat ditt arbetssätt? 

10. Vilka utmaningar kring ditt arbetssätt utmärker 

sig mest vid molntjänsters förändring? 

11. Hur hanteras det? 

12. Finns det några framtida förändringsplaner för 

molntjänsterna inom ditt arbetsområde och hur 

arbetar ni vidare med dessa? 

13. Finns det några specifika utmaningar vid 

förändringen till molntjänster? 

14. Har du något övrigt som du vill tillägga inom 

temat molntjänster? 

Benlian, Kettinger, Sunyaev och Winkler (2018).  

 

Jadeja och Modi (2012).  

 

Salleh, Teoh och Chan (2012).  

 

Shankar och Duraisamy (2018).  

 

Varghese och Buyya (2017). 
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Tema 3 – Fokus tjänsteerbjudande Litteratur 

1. Hur har verksamheten inriktat/definierat sitt 

mål för arbete mot kundnöjdhet/kundvärde? 

2. Hur har kundvärdet ändrats vid förändringen 

från lokalt installerade system till molntjänster? 

3. Vilka utmaningar för tjänsteerbjudande uppstår 

vid förändringen? 

4. Hur hanterar du dessa? 

5. Kan du beskriva hur verksamheten har anpassat 

sitt värdeerbjudande för molntjänsterna? 

6. Hur arbetar du för att uppnå värde för kund 

inom ditt arbetsområde? 

7. Hur har ditt arbete mot kundvärde förändrats vid 

förändringen från lokalt installerat system till 

molntjänst? 

8. Har du något övrigt som du vill tillägga inom 

temat tjänsteerbjudande eller utmaningar med 

molntjänster? 

Baines, Lightfoot, Benedettini och Kay (2009).  

 

Vandermerwe och Rada (1988).  
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