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Abstrakt  

 
Studien redogör för vilka fördelar det finns med en anskaffning av affärssystem som 

molntjänst vilket är ett nytt och fortfarande relativt outforskat område. IT-relaterade tidskrifter 

och artiklar skildrar molntekniken som ett fenomen vilken kommer förändra IT-industrin, 

molnteknikens påverkan jämförs med både pc-revolutionen och uppkomsten av elektriciteten. 

Det är denna studies syfte att undersöka vilka fördelar som i praktiken motiverar företag till 

att anskaffa ett molnbaserat affärssystem. Studien har avgränsats till att enbart fokusera på tre 

företag. Vi har även haft som avgränsning att endast använda oss av företag som använder ett 

heltäckande affärssystem över molnet. Vi har med en kvalitativ utgångspunkt genomfört tre 

intervjuer med ledningsrepresentanter från företag som använder ett heltäckande affärssystem 

i molnet. Intervjuernas syfte var att få deras syn på fördelar med molnbaserade affärssystem. 

Vi har som underlag för intervjuguiden använt oss av vår teoretiska referensram vilken är 

baserad på vetenskaplig artiklar, facklitteratur samt böcker inom området. Studiens slutsats 

visar att när affärssystemet hanteras av en extern part via Internet tillåts företag fokusera mer 

på den egna kärnverksamheten. De får tillgång till systemleverantörens resurser och upplever 

en minskad säkerhetsmässig och ekonomisk risk, fördelar som indirekt leder till minskade 

kostnader. Det framgick även att då affärssystemet levereras över Internet ökar 

tillgängligheten till systemet och företag får en ökad mobilitet. Vår slutsats har tydliggjort för 

företag om vilka fördelar som i praktiken driver anskaffningen av affärssystem som 

molntjänst. 

 

Nyckelord: Affärssystem, outsourcing, molntjänster, molntjänst, molnbaserade affärssystem, 

affärssystem i molnet 
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1. Inledning 

 

Vi kommer i inledningen att ge en introduktion till våra tre huvudämnen i studien. Vi 

fortsätter sedan med vår problemdiskussion som leder fram till vårt val av fråga. Vi 

presenterar slutligen vår problemformulering och vårt syfte. 

 
 

Affärssystem som molntjänst är en kombination av affärssystem, outsourcing och molnet. 

Studien kommer genomgående att bygga på dessa tre grundpelare. Affärssystemet är tjänsten 

som erbjuds, outsourcing för att det sker en total överlåtelse till en extern part och inget 

behövs längre lokalt hos kunden vilket är en av grundidéerna i molntjänster. Molnet är den 

infrastruktur som möjliggör det hela och tillsammans bildar grundpelarna ”affärssystem som 

molntjänst”.  

 

Umble, Haft och Umble (2002) menar att företagsmiljön genomgår en dramatisk förändring 

och företag utsätts idag för ett helt annat tryck än förr. Företag måste nu möta utmaningar 

gällande ökad konkurrens, globalisering och ökade kundkrav. Detta anser författarna i sin tur 

leder till att företag måste förbättra kvalitén, minska produktionstiden, öka sortimentet, 

förbättra servicen samtidigt som de ska minska kostnaderna. Detta ställer högre krav på 

integrering, samarbete och pålitlig information vid behov. 

 

“Enterprise systems appear to be a dream come true.” 
(Davenport: 1998, s.2) 

 

Affärssystem beskrivs av Davenport (1998) som en oemotståndlig lockelse, med en 

omfattande databas som innehåller all information gällande företagets kunder, 

marknadsföring, försäljning, produktion och ekonomi. När information förs in på en plats 

uppdaterar systemet automatiskt relaterad information i realtid vilket gör att det kan uppfattas 

som en dröm som går i uppfyllelse. Affärssystemet ska ge en perfekt integration av all 

information som flödar genom företaget (Davenport, 1998). 

 

Slack och Lewis (2008) nämner att det finns företag som implementerar affärssystem trots att 

de inte tror systemet kommer betala tillbaka sig. Författarna menar att affärssystem blivit ett 

måste att investera i enbart för att hålla jämna steg med sina kunder, leverantörer och 

konkurrenter.  

 

Ett av de viktigaste besluten vid implementering av ett affärssystem är huruvida anpassa 

affärssystemet efter affärsprocesserna eller anpassa affärsprocesserna efter affärssystemet. Att 

förändra företagets fungerande affärsprocesser är riskabelt, men likaså är en anpassning av 

tekniken vilket kan leda till uppdateringsproblem och ”buggar”. Båda alternativen medför 

risker och kostnader, men det är avgörande att affärssystemet i slutändan fungerar 

tillsammans med affärsprocesserna (Slack & Lewis, 2008). För att hantera problematiken om 

vilken anpassning företag ska göra vid implementering av ett affärssystem vänder företag sig 

ofta till en extern part, det vill säga outsourcing.   

 

“The outsourcing concept of moving activities out of the organization where the experts 

and their resources exist, as opposed to owning all of the resources, flies in the face of 

hundreds of years of tradition and experience.“ 
(Greaver: 1999, s. xiii) 
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Outsourcing innebär att företag låter en aktivitet som tidigare utförts internt utföras av en 

extern leverantör. Företag hoppas genom outsourcing kunna minska kostnaderna, sprida 

riskerna, få tillgång till expertkunskap samt fokusera på kärnaktiviteterna (Gilley & Rasheed, 

2000). Det ökade trycket på företag har lett till att organisationer allt oftare använder sig av 

outsourcing i försök att bli mer konkurrenskraftiga vilket enligt Greaver (1999) anses gå emot 

flera hundra år av sedvänja.  

 

Axelsson (1998) samt Augustson och Bergstedt (1999) anser att företag inte ska outsourca 

aktiviteter som anses vara en, eller är en del av ett företags kärnkompetens. Kärnkompetens är 

de mest avgörande och kritiska resurser ett företag förfogar över och som är svårast för andra 

företag att kopiera när den i ett antal processer kopplas samman med de relevanta strategiska 

mål som företaget strävar mot (Axelsson, 1998).  

 

Dell Computers är ett företag vars styrka och kärnkompetens ligger i deras leverantörsnätverk 

vilket är helt beroende av deras IT-system (Power, Desouza, Bonifazi & Carlo, 2006). Vi 

ställer oss frågan om inte Dells IT-system kan ses som en kärnaktivitet baserad på Axelssons 

(1998) ovan nämnda definition av kärnkompetens. Som diskuterat innan bör outsourcing inte 

göras av aktiviteter som anses vara kärnkompetenser utan dessa bör företag hantera internt 

(Axelsson, 1998; Augustson & Bergstedt, 1999). Detta väcker ett stort intresse om huruvida 

outsourcing av affärssystem över internet, så kallad Cloud Computing (molntjänster), kan 

vara på väg att förändra IT-industrin.   

 

”Alla talar om Cloud Computing, och det är nu det händer. Övergången till Internet, 

eller Molnet, kommer att omvandla hela IT-industrin.” 
(Werner, 2009, s. 4) 

 

Affärssystem har generellt sett installerats på företagens egna servrar, men flertalet företag 

erbjuder nu tjänsten affärssystem på begäran, direkt över Internet som en molntjänst (Heyes, 

2006). Cloud Computing eller molntjänster är samlingsnamnet för de tekniker som gör IT-

lösningar tillgängliga som hyrtjänster över Internet istället för att behöva underhålla och 

installera IT i den egna organisationen. Det skapar nya möjligheter för verksamheter att bli 

effektivare och kommer som teknik att leverera effektiviteten snabbare och till ett lägre pris. 

Den stora frågan är inte om detta kommer att hända utan när (Werner, 2009). 

 

 

1.1 Problemdiskussion 
 

”29,5 miljarder kronor av traditionell hårdvara, mjukvara och tjänster kommer att 

försvinna i övergången till Molntjänster, och samtidigt kommer det att addera 13,8 

miljarder kronor i nya affärer som direkt härstammar från denna övergång. Nettoeffekten 

på IT-marknaden är att potentiella 15,6 miljarder kronor i IT-värden kommer att 

försvinna 2012.” 
           (Werner, 2009, s.6) 

 

Vi undrar om företag tror att molntjänster är framtiden och om de tror att det kommer vara ett 

måste att investera i eller om företag är mer skeptiska till denna nya teknik. Vi finner det även 

intressant att undersöka om företagare är överrens med förespråkande journalister och 

forskare angående de fördelar och motiv som de har identifierat, eller om det är fördelar och 

önsketänkande som företag inte tror kan realiseras genom molntjänster. 
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Nicholas Carr jämför i en intervju molntjänsternas utveckling med uppkomsten av 

elektriciteten, då företag gick över från egna el-avdelningar till att få el som infrastruktur. 

Dagens företag menar Carr genomgår samma förändring och ersätter IT-avdelningar och 

tillhörande maskinparker mot centrala superdatorhallar och IT-tjänster som köps in över nätet 

efter behov. IT har blivit som vilken infrastruktur som helst (Jörgensen, 2009). 

 

Aktualiteten gör molntjänster till ett väldigt intressant område som dock fortfarande är relativt 

outforskat inom den vetenskapliga världen, speciellt om man jämför med många andra IT och 

organisationsvetenskapliga områden. Vi vill därför gå vidare med detta outforskade område 

och försöka finna anledningar till varför företag anammar detta nya sätt att utnyttja 

affärssystem. Vilka avgörande fördelar finns det vid anskaffning av en molntjänst och hur är 

de prioriterade, finns det en grund för vilka fördelar som väljs ut som kritiska eller är det som 

det ofta är i affärsvärlden, att beslutsfattare går på magkänsla.  

 

Företag har sakta, men säkert hoppat på denna utveckling av tjänster men finns det en 

anledning att gå ifrån det gamla. Vilka fördelar ser företag som väljer att använda sig av 

molntjänster. 

 

1.2 Problemformulering 

Vilka avgörande fördelar finns det för företag att anskaffa ett affärssystem som en 

molntjänst? 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att identifiera fördelar som ligger till grund för varför företag väljer att använda 

sig av molnbaserade affärssystem. Vi vill också se om fördelarna inom affärssystem, 

outsourcing och molntjänster existerar när de kombineras till affärssystem som molntjänst. 

Vårt resultat kan vara till nytta för företag som ska implementera ett nytt affärssystem och för 

konsultfirmor som erbjuder molnbaserade affärssystem.  
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2. Metod 

 

Metodkapitlet redogör för de val vi gjort för att genomföra denna studie. Vi kommer att 

presentera studiens utformning, forskningsansats, litteraturval, avgränsningar, 

tillvägagångssätt och datainsamling. Dessutom redogör vi för studiens reliabilitet och 

validitet, sist genomför vi en kritisk granskning av våra val. 

 
 

2.1 Studiens utformning  

Molntjänster är ett nytt ämne som vi inte visste mycket om, vilket var en av anledningarna till 

varför vi valde detta ämne. Vi läste inledningsvis om molntjänster för att bilda oss en 

uppfattning och förståelse i ämnet eftersom vi ansåg att det krävdes för att genomföra en bra 

undersökning. Vi läste även in oss på affärssystem och outsourcing eftersom det är 

angränsande ämnen. Genom att sätta oss in i de angränsande områdena kunde vi få 

information som vi kunde utnyttja för att se paralleller mellan områdena.  

 

Den bästa beskrivningen av vår ansats är vad Jacobsens (2002) kallar för en öppen ansats 

vilket är en blandning mellan deduktiv- och induktiv ansats. Den öppna ansatsen innebär att 

forskarna läser in sig på teori, men jämfört med en deduktiv ansats går de in i undersökningen 

med ett öppnare sinne. Ett öppnare sinne innebär att forskarna är mer mottaglig för ny 

information som de inte hade tänkt på innan (Jacobsen, 2002). Detta tyckte vi stämde 

överrens med hur vi tänkt gå tillväga eftersom vi gav oss ut för att identifiera fördelar från 

flera områden utifrån teorin, men vi ville även vara öppna för andra fördelar som inte nämnts i 

teorin.  

 

Vår studie går ut på att undersöka vilka fördelar som påverkar och är av väsentlig betydelse 

för valet av att använda sig av ett affärssystem som en molntjänst på ett genomgående 

beskrivande sätt. Vi tog här stöd av Patel och Davidson (2003) som menar att studiens syfte 

kan vara antingen beskrivande eller förklarande. Med vår studie kommer vi inte försöka 

bevisa någon orsak/verkan, utan endast beskriva fördelarna som respondenterna belyser. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:1 Studiens utformning (Källa: Egen konstruktion) 
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Modellen ovan är en egen konstruktion som beskriver utformningen av vår studie. Den består 

av våra tre grundpelare, affärssystem, molntjänster och outsourcing som alla är stora och 

betydelsefulla beståndsdelar i affärssystem som molntjänst. Affärssystem är själva grunden i 

det hela, systemet används precis som tidigare, bara att det tillgängligt på ett annat sätt. Det är 

intressant att veta om fördelarna med ett affärssystem förändras vid användning som 

molntjänst. Anledningen till att outsourcing är en av grundpelarna är för att affärssystem som 

molntjänst innebär att företag outsourcar sitt affärssystem. Många anser att affärssystem redan 

nu ofta outsourcas, men som molntjänst ökar graden av outsourcing till nästintill hundra 

procent. Det är för studiens syfte intressant att veta om företag som använder affärssystem 

som molntjänst uppnår liknande fördelar som när andra aktiviteter outsourcas. Molntjänster, 

som är ryggraden i hela strukturen är givetvis också ett måste att undersöka, det är genom 

molntjänster som ”affärssystem som molntjänst” blir möjlig. Tillsammans anser vi att de tre 

grundpelarna bildar affärssystem som molntjänst. 

 

 

2.2 Forskningsmetod  

Enligt Kvale (1997) är metoden ett verktyg vars utformning beror på problemformuleringen. 

Problemformuleringen avgör vilket undersökningsupplägg som bör användas och Kvale 

(1997) menar att forskarna kan välja mellan en kvalitativ- och en kvantitativ metod. Enligt 

Lundahl och Skärvad (1999) är den kvalitativa metoden till skillnad från den kvantitativa 

metoden sällan fryst, utan förändras, utvecklas och växer under genomförandet. Vi har därför 

i vår studie valt den kvalitativa forskningsmetoden med vidare stöd från Andersen (1994) som 

menar att den metoden är lämpligast när varje objekt är unikt med olika kvaliteter och 

egenskaper. Alla respondenter agerar i olika kontexter och kan absolut ses som unika. Vidare 

menar Andersen (1994) att grunden i den kvalitativa metoden är att samla in information som 

formuleras i form av ord och text, något vi ansåg gav oss bäst möjlighet att besvara vår 

problemformulering. Den höga flexibiliteten och förståelsen av helheten gör det till en mer 

lämplig forskningsmetod för oss i förhållande till vårt syfte. Den kvalitativa metoden sätter 

också enligt Jacobsen (2002) få begränsningar på svar som uppgiftslämnare kan lämna. Detta 

passade oss bra då vi ville att respondenterna skulle kunna beskriva och förklara fördelarna 

fritt. Vidare menar författaren att en kvalitativ ansats innebär en stor öppenhet, med få saker 

bestämda på förhand. Detta tyckte vi var viktigt och tror att det har gett oss en mer riktig bild 

av problemet.  

 

2.3 Val av litteratur 

Vi har använt oss av sekundärdata vid vår sammanställning av den teoretiska referensramen. 

Detta innebär enligt Patel och Davidson (2003) att forskarna samlar in information från texter 

som de sedan tolkar. Artiklarna vi har använt oss av har vi funnit på olika databaser via 

högskolan i Halmstads bibliotek. De böcker vi har använt är också de från högskolan i 

Halmstads bibliotek eller fjärlånade böcker från andra bibliotek. I behov av information till 

molntjänster fick vi använda oss av några populärvetenskapliga artiklar samt viss 

facklitteratur. Det var ett måste för att få ett heltäckande perspektiv eftersom det fanns en viss 

avsaknad av traditionell litteratur inom ämnet. Vi har dock hållit oss till information som 

högst är några år gammal för att öka tillförlitligheten då det är ett område som är nytt och som 

ständigt utvecklas. När det gäller outsourcing där grundidéerna har funnits en längre tid har vi 

accepterat lite äldre litteratur, men blandat med uppdaterade artiklar för att öka 
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tillförlitligheten. Då vi har tagit stöd från olika källor i vår insamling av sekundärdata har vi 

använt oss av vad Jacobsen (2002) kallar för metodtriangulering. Metodtriangulering menar 

författaren ökar den insamlade informationens giltighet och tillförlitlighet.  
 

2.4 Avgränsningar 

Vi har valt att samla in information via personliga intervjuer. Detta innebär enligt Kvale 

(1997) att vi kommer få data som behöver tolkas och sammanställas vilket är en tidskrävande 

process. Kvale (1997) menar att det är bättre med bra kvalité på de intervjuer som görs istället 

för kvantitet i form av många intervjuobjekt. Vi har med hänsyn till detta endast valt att 

använda oss av tre företag för att kunna gå på djupet och för att möjliggöra en god 

sammanställning av data. Kravet vi hade på företagen som vi valde ut var att de ska ha 

implementerat ett heltäckande affärssystem som molntjänst. Det räckte inte med att endast 

använda en eller flera moduler vid sidan av sitt vanliga system utan de ska ha gjort en 

fullständig överlåtelse av affärssystemet till en extern part via molnet. Då detta är något nytt 

och fortfarande relativt oprövat fanns det ett begränsat antal företag att välja på. Våra utvalda 

respondenter har vi kommit i kontakt med genom att söka på Internet och kontakta 

återförsäljare av molnbaserade affärssystem för att låta de rekommendera oss till kunder. 

Detta fungerade bra, men dessvärre var det allt för ofta som företagen fortfarande bara 

använde ett begränsat antal moduler och vid flertal tillfällen låg företagen geografiskt för 

långt bort. Vi hittade två företag i Göteborg som vi besökte och intervjuade, men fick också 

använda oss av ett företag i Stockholm som vi intervjuade över telefon. Detta för att vi inte 

hittade andra företag i närområdet som uppfyllde kravet på ett heltäckande affärssystem som 

molntjänst. 

 

2.5 Datainsamling 

I undersökningen av ett fenomen går det att välja på ett intensivt eller extensivt upplägg och 

utformning. En intensiv utformning innebär att forskarna går på djupet med ett fenomen för 

att få fram så många nyanser och detaljer som är möjligt om det undersökta fenomenet 

(Jacobsen, 2002). Vi har valt en intensiv utformning då vi var intresserade av gå på djupet 

med fördelarna av molntjänster och valt att avgränsa studien till ett fåtal företag. Det gav oss 

möjlighet att få bättre data och större förståelse för själva fenomenet.  

 

Som metod för datainsamling har vi valt att använda oss av individuella öppna intervjuer. 

Enligt Jacobsen (2002) finns det tre förutsättningar som gör den öppna intervjun lämplig; när 

relativt få enheter undersöks, när vi är intresserade av vad den enskilda individen säger och 

när vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen. Alla 

tre förutsättningarna passade bra in på det vi försökte uppnå i vår studie. Vi hade inte några 

färdiga svarsalternativ och den öppna intervjun kan då enligt Lundahl och Skärvad (1999) 

locka fram värderingar från respondenten samtidigt som dialogen ger dem utrymme att 

utveckla egna svar och tankar. Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en 

semistandardiserad intervjustruktur. Detta innebär enligt Lundahl och Skärvad (1999) att vi 

har vissa förutbestämda frågor, men att ordningen inte behöver vara bestämd och att det finns 

möjlighet att följa upp svaren. Vi hade förberett vissa frågor, men anpassade intervjuerna efter 

respondenterna vilka då tilläts belysa fördelar som vi inte tänkt på innan.  

 

Vi har genom att kontakta olika leverantörer av affärssystem som molntjänst fått reda på olika 

företag som använder just den tjänsten vi var intresserade av. De företag vi fick fram via 
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leverantörerna ansåg vi kunde ge oss god information och besvara våra frågor. Vi försökte 

rikta oss till företag så nära Halmstad som möjligt för att kunna göra intervjuer på plats 

istället för via telefon. Vi trodde att intervjuer på plats skulle ge möjlighet till bättre och 

djupare data. Genom vår avgränsning fann vi dock bara två företag som vi hade möjlighet att 

besöka och valde därför att utöka med ett företag som vi intervjuade via telefon.  

 

Vi har i våra intervjuer använt oss av en intervjuguide. Den byggde vi upp genom att se på de 

fördelar som belysts i vår teoretiska referensram för att sedan formulera intervjufrågor. Vi 

använde oss varken av ledande eller ja och nej frågor eftersom vi i största mån ville undervika 

att påverka respondenternas svar. Holme och Solvang (1991) nämner att det är viktigt att ta 

fram en intervjuguide för att forskarna själva inte ska styra intervjun allt för mycket, samtidigt 

nämner de att intervjuguiden nödvändigtvis inte behöver följas till punkt och pricka. Vi följde 

inte ordningen i vår intervjuguide utan lät respondenternas svar styra frågornas ordningsföljd. 

I slutet av intervjun gick vi igenom intervjuguiden för att garantera att respondenten hade 

svarat på alla frågor. 

 

2.6 Metod för analys  

Jacobsen (2002) anser att en analys av kvalitativ data ska genomgå tre faser vilka är iterativa 

och löper parallellt. Modellen ska hjälpa forskarna att omvandla data till information. 

Vi förde under intervjun anteckningar, men spelade också in intervjun på band. Detta gav oss 

möjlighet att lyssna på intervjun igen och på så sätt säkerställa tillförlitligheten i vårt 

insamlande material. Vi lyssnade på intervjuerna och sammanställde först ett grovt utkast med 

svar på frågorna från vår intervjuguide. På ett fåtal frågor ansåg vi oss inte fått ett tillräckligt 

svar och valde därför att höra av oss till respondenten igen. Vi tyckte att det var viktigt att vi 

hade ett svar från alla respondenter för att senare kunna göra intressanta jämförelser i 

analysen. Att göra en detaljerad beskrivning är första fasen i modellen, målet är enligt 

Jacobsen (2002) att få en så detaljerad och noggrann beskrivning av data som möjligt utan att 

själv influera informationen. 

 

När vi hade alla svar nedskrivna från respondenterna började vi systematisera och 

kategorisera våra data. Det är nästa fas i modellen och enligt Jacobsen (2002) ska vi 

systematisera, reducera och förenkla för att få en bättre överblick av informationen. Vi 

formulerade passande rubriker för att få en bra struktur vilket vi ansåg vara vitalt för en röd 

tråd. När vi hade våra rubriker var det enklare att sammanställa respondenternas svar till en 

berättande text som var både relevant och intressant.  

 

När vi ansåg oss ha ett bra utkast av empirin började vi med modellens tredje fas, 

kombination. Här görs en tolkning av data vilken går utöver det vi sett eller hört. Forskarna 

ska leta efter meningar och orsaker, få fram det dolda och intressanta (Jacobsen, 2002). Vi 

letade efter likheter och olikheter, både mellan de olika respondenterna, men även mellan 

empiri och teori.  

 

2.7 Reliabilitet och validitet     

Empirin ska enligt Jacobsen (2002) vara både valid och reliabel. Enligt Patel och Davidson 

(2003) står dessa i ett förhållande till varandra som innebär att forskarna inte ska prioritera 

den ena över den andre. 
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En undersökning har enligt Ejvegård (1996) hög inre validitet när forskare verkligen mäter det 

som de avser mäta och det krävs en hög intern validitet på undersökningen för att kunna dra 

giltiga slutsatser. För att nå en hög intern validitet krävs det att forskarna kritiskt granskar sina 

källor, har forskarna inte mätt vad de avser mäta får de en felaktig beskrivning av det 

undersökta (Jacobsen, 2002). Vi tycker att vår studie når en hög inre validitet eftersom vi har 

intervjuat företag utefter ett intensivt upplägg som enligt Jacobsen (2002) ökar den interna 

validiteten och vi har endast intervjuat företag som har affärssystem som molntjänst vilket är 

precis det vi avsåg att undersöka. Respondenterna har valts ut efter kriteriet att 

uppgiftslämnaren skulle kunna bidra med riklig och god information. De kontaktade var 

ansvariga för företagen och direkt involverade i besluten om att använda affärssystemet som 

molntjänst. Vi har i våra intervjuer frågat respondenterna om deras syn och definitioner på de 

olika ämnen och på så sätt försäkrat oss att vi verkligen undersöker det vi avsåg undersöka. 

 

Vi har innan insamlingen av empirin studerat teori inom ämnet, vi har försökt fokusera på 

litteratur som är uppdaterad och relevant. Detta har ökat den inre validiteten då kvalitén på 

intervjuerna ökat tillföljd av att vi innan visste vad vi skulle fråga om samtidigt som vår 

förståelse för ämnet ökade. Det innebar att vi på ett bättre sätt kunde värdera den information 

som vi fick från respondenterna och vi kunde urskilja vad som varit väsentligt för studien.  

 

Extern validitet handlar enligt Jacobsen (2002) om huruvida ett resultat är begränsat till en 

tidpunkt eller ett sammanhang och om resultatet från ett mindre urval också är överförbart till 

en större population. Det är en fråga om i vilken grad en undersökningens resultat kan 

generaliseras. Vi anser att vår underökning inte har en stark grad av extern validitet, men vi är 

med stöd av Jacobsen (2002) medvetna om att det inte är styrkan i en kvalitativ undersökning. 

Detta betyder dock inte att studien förlorar någon form av betydelse utan endast att den inte 

ska användas som ett vedertaget underlag som gäller för alla företag. Vi tycker att intervjuer 

av tre företag är lite för lite för att överföra vårt resultat till ett större urval. Informationen vi 

har fått in är väsentlig, relevant och tillförlitlig, men är knuten till respektive företags 

sammanhang. Vi har dock lyckats särskilja fördelar som gällde för alla tre företagen och som 

vi är av uppfattningen av även gäller för andra liknande företag. 

 

Reliabiliteten menar Jacobsen (2002) handlar om huruvida undersökningen går att lita på eller 

inte. Den får inte vara belastad med uppenbara mätfel, utan resultatet ska gå att uppnås av 

andra forskare. Hög reliabilitet summeras av Ejvegård (1996) som att undersökningen är 

trovärdig, tillförlitlig och riktig. Våra intervjuer har varit väl planerade och utförda i en lugn 

miljö vilket gjort att respondenterna har haft möjligheten att tänka igenom sina svar vilket har 

gjort svaren mer tillförlitliga. Vi har både antecknat och spelat in intervjuerna för att det inte 

ska bli några feltolkningar i efterhand. Något som kan påverka reliabiliteten enligt Patel och 

Davidson (2003) är att de intervjuade inte vågar lyfta fram något negativt om sin leverantör 

och vill inte påverka deras relation. Vi var medvetna om detta, men det är väldigt svårt att 

undvika. Genom att intervjua olika personer ökade vi vår tillförlitlighet då de olika 

intervjuerna stödjer varandra. Vi var även medvetna om att vissa undersökareffekter kunde 

inträffa eftersom det enligt Jacobsen (2002) är omöjligt att inte påverka respondenterna vid en 

personlig intervju. Dock tror vi inte att påverkan har influerat deras svar eller vårt resultat 

eftersom alla respondenter besvarade samma frågor och vi använda oss inte av ledande frågor. 

2.8 Kritisk granskning 

Att vi i vår studie enbart har använt oss av tre respondenter kan ses som en svaghet. Jacobsen 

menar (2002) att resultatet måste vara reliabelt. Det kan i vårt fall finnas vissa brister i hur 

stor grad det går att lita på resultatet på grund av vi enbart har använt oss av tre mindre 
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företag. Vi anser dock att vi genom intensiva intervjuer har gått så pass djupt att vi kan 

utesluta större feltolkningar. Det har varit en dialog under intervjuerna som har blivit inspelad 

vilket har gett oss möjligheten att lyssna igen och på så sätt minskat risken för feltolkningar.  

 

Jacobsen (2002) nämner kontexteffekt, att miljön kan påverka intervjun och resultatet. Att vi 

endast har utfört två av våra intervjuer öga mot öga kan ha gett vis kontexteffekt, men vi har 

låtit respondenterna välja tid och plats för intervjuerna för att minska denna effekt. Vi är 

medvetna om bristen med att bara intervjuat två av våra tre företag öga mot öga, men har inte 

haft möjlighet till fler då det har varit svårt att få tag i geografiskt nära företag som stödjer 

våra krav. Vi anser dock att intervjuerna har varit så djupgående att vi har fått ut tillräckligt 

med information även genom vår telefonintervju. Det är enligt Jacobsen (2002) lättare att tala 

om känsliga saker vid personliga intervjuer men då vår studie inte tar upp särskilt känsliga 

områden så var det inga problem att få fram informationen via telefonintervjun. Vi har också 

för att säkerställa informationen låtit respondenterna godkänna vår empiri för att uteslutna 

feltolkningar från vår sida. 

 

Det kan finnas brister i vårt val av litteratur då vi har valt att använda oss av en del 

populärvetenskapliga artiklar. Vi ansåg dock att det var viktigare med uppdaterad information 

än om det var en vetenskaplig eller populärvetenskaplig artikel. Vi har även använt flera 

källor för att stödja det som beskrivs i de populärvetenskapliga artiklarna.  

 

En svaghet i vår studie är att vi endast intervjuat små företag, inget av de företag vi har 

intervjuat kan klassas som stort eller medelstort företag enligt EU rekommendation 

2003/361/EC. Detta blir en brist då vi har svårt att uttala oss om vilka förhållanden som gäller 

för de större företagen. Anledningen till denna brist är att det har varit väldigt svårt för oss att 

hitta större företag som passade in på vårt område och våra avgränsningar. 

 

2.9 Metodsammanfattning  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:2 Metodsammanfattning (Källa: Egen konstruktion)  
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3. Teoretisk referensram 

 

Följande kapitel redogör för den teoretiska referensram som kommer att ligga till grund för 

vår empiri. Vi kommer följaktligen att förklara begreppen affärssystem, outsourcing och 

molntjänster, vi redogör även för vilka fördelar och motiv det finns med vardera.  

 

3.1 Affärssystem 

Affärssystem vilket ofta nämns som ERP-system (Enterprise Resource Planning) på engelska 

kan definieras som ett standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd (Magnusson & 

Olsson 2009). Affärssystem har blivit en väldigt stor industri som företag runt om i världen 

enligt Davenport (1998) uppskattas investera 10 billioner dollar i årligen. Den genomsnittliga 

investeringskostnaden per företag var 2008 8,5 miljoner dollar och 2009 6,5 miljoner dollar 

(Rådmark H. 2010). Många företag vill dra nytta av dess fördelar och Slack och Lewis (2008) 

anser att det till och med finns företag som nästan blir tvingade till en implementering, trots 

att de inte tror affärssystemet kommer betala tillbaka sig. Enligt Umble et al. (2002) är det till 

följd av att företag idag möter utmaningar gällande ökad konkurrens, globalisering och ökade 

kundkrav jämfört med förr. Författarna anser det i sin tur leder till att företag måste förbättra 

kvalitén, minska produkttiden, öka sortimentet, förbättra servicen samtidigt som de ska 

minska kostnaderna vilket ställer högre krav på integrering, samarbete och pålitlig 

information vid behov. Detta betraktar Umble et al. (2002) som orsakerna till varför företag 

allt mer vänder sig till affärssystemlösningar. 

 

Enligt Hooshang (2006) varierar fördelarna som företag kan uppnå med ett affärssystem från 

företag till företag, men menar att det är viktigt att fördelarna kan motivera kostnaderna. 

Sedera, Gable och Chan (2003) har studerat skillnader mellan affärssystemsimplementeringar 

på stora jämfört med små företag och kommit fram till att större företag har mer att hämta från 

ett affärssystem. O’Brien & Marakas (2006) nämner övergripande faktorer som de anser är de 

viktigaste fördelarna med inskaffandet av ett affärssystem, men påpekar att de inte är 

självklara utan en utmaning att uppnå. 

 

 

3.1.1 Kvalité och produktivitet  

O’Brien och Marakas (2006) första faktor, kvalité och produktivitet, innebär att företag kan få 

en förbättring i kvalité och produktivitet inom produktion, kundservice och distribution 

eftersom affärssystem skapar ett ramverk för att förbättra och integrera ett företags interna 

processer. Förbättring på dessa områden anser Umble et al. (2002) skapar säkrare och 

pålitligare data vilket leder till bättre beslut och mer pålitliga prognoser.  

 

 

3.1.2 Minskade kostnader  

Den andra faktorn som O’Brian och Marakas (2006) nämner är minskade kostnader. De 

menar att företag som har flertal system som inte är integrerade har höga hård-, mjuk- och 

transaktionskostnader, vilket ett affärssystem minimerar. 80 % av IT-kostnaderna menar 

Larsson och Olsson (2009) kan sammankopplas till den drift och de underhållskostnader som 

existerar. Vid införande av ett affärssystem ses alla system över och många kan förkastas och 

besparingar kan göras.  
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Magnusson och Olsson (2009) anser vidare att genom att integrera hela verksamheten kan 

informationen flyta fritt och onödiga ledtider minskas vilket leder till besparingar. När ett 

affärssystem införs omarbetas hela processtrukturen och företaget anpassar sig efter 

affärssystemet och får en mer strömlinjeformad struktur som ger mer effektiva processer då 

väntetider försvinner. Umble et al. (2002) hävdar att ett bra affärssystem i huvudsak ger 

fördelar som minskade kostnader, förbättrad datakvalité, snabbare produktionscyklar och 

förbättrad kundservicen vilket alla kan leda till att företag kan spara miljontals kronor.  

 

 

3.1.3 Beslutstöd  

Den tredje faktorn som O’Brien och Marakas (2006) berör är beslutstöd. Författarna menar att 

affärssystem ger chefer möjligheten att ta bättre beslut vid rätt tidpunkt över hela 

organisationen. Affärssystem ger chefer en snabb tillgång till tvärfunktionell information om 

företagets prestationer från alla delar av företaget. 

 

Affärssystem kan förbättra informationskvalité, exakthet, precision, spridning, användbarhet, 

pålitlighet, fullständighet, dess format och betydelse (Sedera et. al., 2003). Ngara (2007) 

menar att det bättre beslutstödet som företag får genom införandet av ett affärssystem har att 

göra med förbättrad och säkrare kvalité på data. Författaren anser att då data standardiseras 

och inte behöver sparas flera gånger förenklas processer som sker på olika platser och i olika 

länder. Detta förbättrar datakvalitén och ger bättre stöd åt prognoser och förändringar på 

marknaden. Enligt Larsson och Olsson (2009) är detta en följd av att systemet sätter gränser 

för hur olika arbeten ska utföras vilket gör att det blir en väldig kontroll på vad som uträttas. 

Till följd av den förbättrade kontrollen, samt att systemen omfattar hela verksamheten, kan 

ledningen ta del av korrekt information från hela företaget vilket ger ledningen en 

översiktsbild av hela verksamheten. Genom affärssystemet underlättas även kontrollen av att 

redovisning och andra lagrelaterade uppgifter sköts på ett korrekt sätt och det ges möjlighet 

till en tydlig insyn inom dessa områden (Larsson & Olsson, 2009).  

 

Ett affärssystems största fördel är enligt Slack och Lewis (2008) att det integrerar information 

och ger samma data till alla i realtid. Om en person eller avdelning för in information i 

systemet får även andra personer och avdelningar tillgång till den vilket leder till att beslut 

blir baserade på uppdaterad information (Slack & Lewis, 2008). 

 

 

3.1.4 Förändringsmöjligheter  

Den sista fördelen O’Brien och Marakas (2006) nämner är förändringsmöjligheten hos företag 

vilket även Sumners (2005) ser som ett motiv för att implementera affärssystem. Ett 

affärssystem bryter ner den funktionella organisationen och dess silos. Denna nedbrytning gör 

organisationsstrukturen, ansvar och roller mer flexibla, vilket gör att företaget snabbt kan 

anpassa sig till omvärlden och ta vara på dess möjligheter. Ngare (2007) menar att fördelarna 

med affärssystem inte bara kommer från införande av ny teknik utan även av förändringarna 

som möjliggörs och skapas i samband med implementeringen av systemet. Genom att 

implementera affärssystem får företag en chans att uppdatera föråldrade system och processer, 

ett affärssystem tvingar företag att gå ifrån deras traditionella funktionella silos till att bli 

verksamhetsöverskridande.  

 

Hooshang (2006) och även Sumner (2005) nämner också möjligheten till processförbättringar 

som en absolut fördel och menar att införande av affärssystem tvingar företag att se över dess 

värdekedjor vilket möjliggör för omstrukturering och kan öka produktiviteten och 

lönsamheten. Standardisering är en viktig faktor som ökar produktiviteten och gör systemen 
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enklare att använda (Sumner, 2005). Davenport (1998) menar att trots att affärssystem 

integrerar företag kan det innebära negativa konsekvenser i form av att det tvingar dem till 

full integrering. Affärssystem kan också leda till att företag tvingas standardisera processer 

som skulle fungera bättre som en skräddarsydd process. Systemets logik kan hamna i konflikt 

med företagets logik och beslutet om huruvida anpassa systemet efter affärsprocesserna eller 

anpassa affärsprocesserna efter systemet, menar Slack och Lewis (2008) är bland de viktigaste 

ett företag måste besluta om vid en affärssystemsimplementering.  

 

 

3.1.5 Kontroll 

Larsson och Olsson (2009)  nämner dessutom kontroll som en väsentlig fördel och menar att 

genom affärssystem finns möjligheten att begränsa och kontrollera rutiner då viss information 

bara går att fylla i på vissa ställen och att det går att spåra vem som har fyllt i den. Detta gör 

att det skapas en grund för förbättrad datakvalité vilket är en stor fördel med systemen och en 

anledning till införande. Det skapas inte lika mycket felaktig data då det inte är möjligt på 

grund av restriktioner i systemet. Affärssystem har även den fördelen att data oftast lagras 

centralt på ett ställe, detta bidrar till ökad kvalité då det endast finns en upplaga av allting. Det 

blir inga problem med olika versioner om data behöver uppdateras utan alla använder och har 

tillgång till samma uppdaterade data. Verksamhetsledningen och beslutsfattare har även de 

tillgång till uppdaterad och korrekt information och kan med hjälp av hög datakvalité fatta 

säkrare och snabbare beslut (Larsson & Olsson, 2009). 

 

Larsson och Olsson (2009) anser vidare att det blir allt viktigare med kontroll då allt fler 

intressenter kräver en viss säkerhet i hur företag sköts. Kontrollen ökar genom att 

komplexiteten i företagets systemmiljö minskar då ett verksamhetsövergripande system införs 

och helhetssynen förbättras. Att använda sig av ett verksamhetsövergripande affärssystem har 

även fördelen att företag inte behöver underhålla den mängd småsystem som affärssystemet 

ersätter. Företag kan då göra stora besparingar i driftkostnader vilka ofta är okända på grund 

av den höga komplexiteten (Larsson & Olsson, 2009). 

 

Affärssystem börjar även bli en plattform för elektronisk handel mellan företag och mellan 

företag och konsumenter. Det gör att företag kan minska sina inventariekostnader och bättre 

hantera deras leverantörskanaler och kundrelationer. Det går att koordinera aktiviteter och 

spåra varor, med till exempel streckkoder kan du se exakt var i kedjan produkten finns och 

hur lång tid den kommer att ta att leverera (Hooshang, 2006). 

 

3.2 Outsourcing 

Greaver (1999) väljer att definiera outsourcing som en handling i vilket ett företag förflyttar 

en tidigare återkommande aktivitet till en extern leverantör, vilket upprättas genom ett 

kontrakt. Augustson och Bergstedt (1999) menar att det är svårt att definiera vad outsourcing 

är och väljer att bryta ner definitionen i tre huvudtolkningar: 

 Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter, vilket innebär att företaget 

överlåter befintliga aktiviteter till en extern leverantör som tillföljd innebär en minskning 

av företagets egen verksamhet. 

 Outsourcing som inköp, där utgångspunkten är det så kallade köpa-tillverka beslutet där 

allt som köps in och inte produceras internt anses vara outsourcing. Detta är en utökning 

av ovan tolkning och omfattar aktiviteter som tidigare utfördes internt såväl som nya 

aktiviteter. 

 Outsourcing som relation, är en kombination av de tidigare två tolkningarna. 
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Begreppet outsourcing har enligt Gilley och Rasheed (2000) kommit att inkludera generellt så 

gott som alla varor och tjänster som en organisation anskaffar från andra företag. Denna 

tolkning menar de dock strikt gör outsourcing till ett inköpsbeslut vilket det inte är, utan 

outsourcing innefattar också beslut om att avstå tillverkning av en tjänst eller vara internt. 

Detta anser Gilley och Rasheed (2000) ger outsourcing en mycket större strategisk betydelse 

där effekten av beslut har möjligheten att drastiskt påverka hela företaget. Grant (2007) menar 

vidare att beslut gällande outsourcing är en del av företags affärsstrategi och ska involvera 

ledningen. 

 

Enligt Augustson och Bergstedt (1999) finns det olika grader av outsourcing. Författarna 

menar att total outsourcing i praktiken innebär att minst 80 procent flyttas till leverantören 

och selektiv outsourcing är det omvända där 20 till 80 procent finns internt. Under 1990-talet 

har det enligt Augustson och Bergstedt (1999) varit en klar trend mot total outsourcing medan 

det på senare tid svängt mot selektiv outsourcing. Gilley och Rasheed (2000) definierar 

outsourcingsgraden i form av bredd vilket är antalet aktiviteter företaget outsourcar och djup 

vilket är hur mycket kontroll företaget väljer att ha över varje outsourcad aktivitet.  

 

Kärnkompetens är enligt Axelsson (1998) nära förknippat med outsourcing och det är viktigt 

att företag identifierar sin kärnkompetens. Detta är resurser och kunskaper som är av 

betydelse för företaget. De är antingen kritiska, särskiljande, unika och differentierar 

företaget, eller så är de huvudprocesser som är avgörande och nödvändiga, men som enligt 

Axelsson (1998) inte behöver leda till konkurrensfördelar. Enligt Augustson och Bergstedt 

(1999) är kärnkompetens en förmåga som ett; är möjlig att exploatera på olika marknader, två; 

bidrar till förhöjd kundnytta av slutprodukten och tre; något unikt som är svårkopierat. Power 

et al. (2006) ser kärnkompetens som en kombination av speciell kompetens, tekniskt ägande, 

kunskap, information och unika, differentierande organisationsprocesser.  

 

Kärnkompetens behöver inte vara isolerade utan är ofta en del av ett system eller kultur vilket 

enligt Axelsson (1998) gör att företag inte ska betrakta outsourcing allför mekaniskt. Företag 

måste identifiera vilka aktiviteter och resurser som skapar värde och även identifiera olika 

värdeskapande aktiviteters relevans för företaget. Augustson och Bergstedt (1999) anser att 

företag allt för ofta bortser från den informella delen av organisationen och fokuserar bara på 

det formella som är enklare att mäta. Detta resulterar enligt författarna i att företag allt för ofta 

inte ser till kultur, personliga nätverk, policies, tyst kunskap och informella 

informationsflöden vilket leder till problem. 

 

Figur 3:1 nedan är en modell för att kategorisera aktiviteter och belyser risken med att 

outsourca olika aktiviteter i företaget. 1, spjutspets-kompetens, är avgörande differentierings 

aktiviteter som är väldigt riskabla att outsourca och 5, periferiaktiviteter, är aktiviteter som 

inte berör huvudprocessen och där risken är betydligt mindre. Genom att identifiera och 

kategorisera aktiviteterna kan företag ta bättre beslut gällande outsourcing av aktiviteter och 

funktioner (Axelsson, 1998). Augustson och Bergstedt (1999) betonar dock att det är viktigt 

att se till helheten och inte endast till vad som anses vara kärnkompetens för att nå en lyckad 

outsourcing. Power et al. (2006) belyser också detta och påpekar att det gäller att värdera 

fördelarna och nackdelarna med varje aktivitet som företaget funderar på att outsourca, men 

att det tas beaktning till helheten. Axelsson (1998) är dock tydlig med att påpeka vad ett 

företag idag ser som en unik kompetens och kärnverksamhet kan imorgon vara allmängiltig 

kunskap och olika aktiviteter kan gå upp och ner på figuren. 
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Figur 3:1 Kärnkompetens (Källa: Axelsson, 1998, s. 204) 

 

 

Motiven till outsourcing är i litteraturen många och olika författare belyser olika fördelar. 

Enligt Montley-Saunders (2006) skiljer motiven sig ofta mellan små och stora företag. 

Augustson och Bergstedt (1999) menar att även om motiven och anledningarna bakom 

outsourcing beslut kan vara många är dock ekonomi på ett eller annat sätt alltid en drivkraft. 

 

 

3.2.1 Kostnader 

Den största kostnadsbesparingen företag uppnår genom outsourcing menar Montley-Saunders 

(2006) är att företag bara behöver betala för vad de faktiskt använder. Företag kan som en 

följd av outsourcing omvandla många fasta kostnader till rörliga kostnader som kan regleras 

efter behov (Greaver, 1999; Perkins, 2004). Detta underlättar och innebär enligt Greaver 

(1999) stora möjligheter till besparingar för företag som agerar på osäkra marknader med 

varierande företagsförhållanden, efterfrågan eller tekniska behov.  

 

Kostnader är en drivande faktor och större specialiserade företag antas enligt Augustson och 

Bergstedt (1999) kunna utföra den outsourcade tjänsten till lägre kostnad tack vare 

stordriftsfördelar. Enligt Gilley och Rasheed (2000) lyckas företag som outsourcar uppnå  

kostnadsbesparingar då de får minskade tillverkningskostnader och kan reducera investeringar 

i både anläggningar och utrustning. Enligt Singleton (2006) innebär internt drivna system ofta 

mycket högre och fler dolda kostnader än först planerat. Författaren påstår att företag också 

slipper allmänna kostnader i form av att hitta, anställa, träna och auktorisera medarbetare 

samtidigt som de underviker kostnader rörande uppföljning, säkerhet, övervakning med mera.  

 

Augustson och Bergstedt (1999) anser att en anledning och motiv till att outsourca är att IT-

avdelningen historiskt inte är en kundorienterad verksamhet som inte har behövt sälja in sin 

service. Användarna har inte har inte haft någon alternativ leverantör att vända sig till och det 

uppkommer aldrig ett kund-leverantörs förhållande. Det blir en informell kontakt och en dålig 

ekonomisk kontroll. Med outsourcing skapas det en mer affärsmässig kontakt, det går att 

beställa och betala för det företaget verkligen vill ha vilket ger företag bättre kontroll över 

ekonomin och en förbättrad verksamhetsstyrning.  

 

 

3.2.2 Tillgång till resurser och kompetens 

Företag innehar inte samma kompetens internt i en periferiaktivitet som en extern leverantör 

där samma aktivitet är en kärnkompetens eller spjutspets-kompetens. En extern leverantör kan 

erbjuda tillgång till resurser och specialkunskap utanför företagets egna gränser vilket är en 

anledning till att företag på senare tid valt att outsourca allt fler aktiviteter (Augustson & 
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Bergstedt, 1999). För små företag kan outsourcing vara av kritisk betydelse för att kunna 

konkurrera med större företag, framför allt inom IT, i fråga om resurser och teknologi 

(Augustson & Bergstedt, 1999; Perkins, 2004). 

 

Greaver (1999) menar att företag drivs till outsourcing i förhoppning om att få expertis, 

kunskap och teknologi som inte är möjlig att uppnå internt. Axelsson (1998) anser att ”best 

practise” uppnås genom optimalt utnyttjande av kunskap, utrustning och erfarenhet hos en 

tredje part. Med outsourcing kan företag få tillgång till resurser och expertis som inte är 

möjlig eller för dyr att skaffa internt och genom outsourcing kan företag komma åt mer exakt 

vad de behöver samt garanteras att ha rätt person till rätt uppgift (Montley-Saunders, 2006). 

 

 

3.2.3 Objektivitet  

Till följd av att företag flyttar ut aktiviteter till en extern leverantör utanför organisationen, får 

företag en input från en oberoende part vilket minskar risken för kortsynthet inom företaget. 

Den externa leverantören erbjuder en mer objektiv syn och det egna företaget blir inte lika 

blind för sina egna svagheter (Axelsson, 1998). Detta eftersom de interna experterna ofta blir 

väldigt lojala mot den teknik som de ger support för (Perkins, 2004). Genom outsourcing kan 

man hyra anpassad arbetskraft för ett visst projekt som har en objektiv syn och som kommer 

med nya idéer (Montley-Saunders, 2006).  

 

En faktor som enligt Gilley och Rasheed (2000) inte har blivit så uppmärksammad inom 

forskning är att outsourcing uppmuntrar till konkurrens vilken försäkrar tillgången på högre 

kvalité bland varor och tjänster. Detta gör att det blir enklare att mäta leverantörers styrkor 

mot varandra och finna de som bäst passar företagets behov. Perkins (2004) menar att 

outsourcing kan ge en standardisering och ett helhetssynsätt. Istället för att ha en mängd olika 

supportfunktioner och system kan företag låta någon annan sköta detta och standardisera 

tjänsten över hela verksamheten vilket ger varje avdelning en lämplig service nivå. 

Outsourcing kan även stödja standardiseringen av företagets interna processer (Perkins 

(2004). 

 

 

3.2.4 Fokus på kärnverksamheten  

Det kanske vanligaste motivet till att outsourca enligt Augustson och Bergstedt (1999) är att 

företag kan fokusera på kärnverksamheten. Genom att lämna ut aktiviteter som inte anses vara 

en kärnaktivitet kan företag frigöra resurser och fokusera på det som ger högre avkastning. 

Axelsson (1998) styrker detta med att påpeka att företags kärnaktiviteter är vitala och företag 

bör fördela och koncentrera deras resurser till kärnaktiviteterna för att konkurrenskraften på 

sikt ska säkras.  

 

Gilley och Rasheed (2000) påpekar att nästan alla aktiviteter kan göras bättre av ett externt 

företag som ser en aktivitet som sin kärnkompetens i jämförelse med ett företag som endast 

ser det som en stödaktivitet. Anledningen menar Gilley och Rasheed (2000) är för att det 

externa företaget är beroende av att vara bra på aktiviteten och koncentrerar därför sin 

expertis och teknik på det området. Med outsourcing kan chefer istället fokusera på och 

fördela resurser till de aktiviteter som de gör bäst och låta andra företag hantera 

stödaktiviteterna som är av mindre betydelse (Gilley & Rasheed, 2000; Perkins, 2004; 

Montley-Saunders 2006).  
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3.2.5 Ökad flexibilitet  

Företag som investerar i mänskliga och fysiska resurser riskerar att bli låsta till dem över en 

lång tid. IT är till exempel ett område som snabbt förändras och där tekniken fort blir 

omodern, men kan undvikas genom att outsourca och utnyttja leverantörens investering i IT. 

På samma sätt går det att vara mer flexibel i investeringar i mänskligt kapital med 

specialistkunskap (Augustson & Bergstedt, 1999). Enligt Singelton (2006) löper företag som 

ansvarar för sin egna IT risken att inte hänga med i utvecklingen och de interna systemen blir 

snabbt föråldrade. Författaren anser att genom outsourcing slipper företag fokusera på detta 

och kommer aldrig att ha föråldrad teknik vid val av en bra extern leverantör.  

 

Outsourcing ger också en ökad flexibilitet då olika projekt ofta kräver tillfällig och ökad 

arbetskraft under en viss period, till följd av outsourcing kan variationer i arbetsbördan lättare 

hanteras. Kraven på resurser ligger på den externa leverantören vilket tillåter företag att 

snabbt anpassa sig till en föränderlig miljö utan ökade investeringskostnader (Axelsson, 1998; 

Montley-Saunders, 2006; Perkins, 2004). Gilley och Rasheed (2000) menar vidare att företag 

enkelt kan byta leverantör om de upplever att de inte uppfyller kraven eller om andra behov 

uppstår. 

 

 

3.2.6 Spridning av risk  

Outsourcing är ett bra sätt att sprida risk på. Företag kan utnyttja tekniker på framfart utan att 

ta risken med stora investeringar. De kan byta leverantör och teknik när marknaden kräver det 

på ett enklare och smidigare sätt (Gilley & Rasheed, 2000). Singleton (2006) menar att 

företag genom outsourcing inte själva behöver ansvara för systemet dygnet runt vilket 

minskar risken och ansvaret. Enligt Perkins (2004) är outsourcing också ett bra alternativ för 

att minska risken då företag ska ta sig an riskfyllda projekt. Trots att företagen inte ska lägga 

över hela ansvaret på en extern leverantör kan risken reduceras med kunskap och expertis 

utifrån. 

 

3.3 Molntjänster 

Enligt Larsson (2009) kan molntjänster jämföras med pc-revolutionen som satte en dator på 

varje människas skrivbord. Hurwitz, Bloor och Kaufman (2009)  menar att Cloud Computing 

är nästa steg i Internets utveckling och ger en möjlighet att få allt såsom datorkraft, 

infrastruktur och applikationer levererat till dig som en tjänst, när du vill, var du vill. 

 

Ordet Cloud eller moln används som en metafor och syftar enligt Hayes (2006) på Internet 

och de programvaror som finns ute på nätet. Cloud som metafor för Internet anser Knorr och 

Gruman (2009) har blivit allmänt förstått, men att det är när begreppet cloud kombineras med 

computing som innebörden blir större, diffusare och där det inte finns någon enhetlig teori av 

dess innebörd. Hayes (2006) menar också att Cloud Computing kan ha många namn och stå 

för mycket, men att det gemensamma är att datorkraften inte finns på samma geografiska plats 

utan att mjukvaran finns utspridd runt om i världen på okända datorer. Program är nu inte 

längre lokalt installerade på våra datorer utan finns på olika internetservrar uppe bland just 

”molnen”. 

 

Molntjänster kan helt förändra hur företag använder tekniken för att betjäna kunder, partners 

och leverantörer. Företag som Google och Amazon har redan större delen av deras IT-resurser 

i molnet, vilket har befriat dem från många komplexa begränsningar i en traditionell datamiljö 

som utrymme, tid, kostnad och datorkraft (Hurwitz et al., 2009). 
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Tjänsterna brukar refereras till Software as a Service (SaaS) det vill säga utnyttjandet av 

applikationer eller Hardware as a Service (HaaS) om det är utnyttjandet av hårdvara 

(Söderlind, 2010). Enligt Armbrust et al. (2009) refererar Cloud Computing både till tjänsten 

att erbjuda applikationer och hårdvara över Internet och själva datacentrens hård- och 

mjukvara som erbjuds i tjänsterna. Molnet är infrastrukturen genom vilket tjänsterna erbjuds.  

När ett moln är tillgängligt för allmänheten och användaren betalar för att använda det kallas 

det för publika moln (Armbrust et al., 2009), det vill säga att utnyttja molnet som en resurs 

precis som tjänsten att köpa el hos ett elbolag (Rappa, 2004). Termen privata moln syftar på 

interna datacenter hos företag som inte är tillgängliga för allmänheten och begreppet ingår 

inte i Cloud Computing enligt Armbrust et al. (2009).  

 

Syftet med molntjänster är att fokusera datorkraften och lagringen till en kärna. Denna kärna 

består då av väldigt kraftfulla datorer som är länkade med hjälp av väldigt hög brandbredd 

och kan vara noggrant hanterade och kontrollerade (Hayes, 2006; Larsson, 2009). Hayes 

(2006) berättar att det på senare år uppkommit en del olika användningsområden för 

molntjänster som till exempel Google Docs, vilket är ett paket som består av olika verktyg 

liknande Office-paketet från Microsoft. Söderlind (2010) använder Facebook som ett annat 

exempel på en molntjänst och gemensamt för båda är att det går att använda sig av ett helt 

Internetbaserat program utan att ha något installerat på själva datorn förutom webbläsaren. 

För de flesta molntjänster finns hela gränssnittet som används i ett webbfönster (Hayes, 

2006). 

 

Även bland företag anser Hayes (2006) att tekniken är på framfart och många 

företagsprogram vilka är helt Internetbaserade kan nu användas för säljstöd, redovisning med 

mera. Detta tar bort behovet av att själva bistå med resurser för att köra och underhålla dessa 

program. De arbeten som försvinner från företag när de själva inte behöver ansvara över 

driften kommer enligt Hayes (2006) ersättas av arbeten hos leverantörer av molntjänster.  

 

 

3.3.1 Implementeringstid 

Det finns en mängd olika fördelar med molntjänster. I en publicerad undersökning summerar 

Biddick (2010) de största motiven för företagen att använda sig av molntjänster. Resultatet 

som visas i figur 3:2 nedan är baserad på IT-experter på 131 företag som använder 

molntjänster. 

 
 

 

Figur 3:2 Drivfaktorer till användning av SaaS tjänster. Omarbetad från (Källa: Biddick, 2010, s. 2) 
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Överraskande nog var den största anledningen snabb implementeringstid vilket Biddick 

(2010) menar är till följd av att företag försöker ta sig ur lågkonjunkturer och är i behov av 

nya resurser och förmågor. I en annan undersökning var den genomsnittliga 

implementeringstiden för lokalt installerade och driftade system 18,4 månader jämfört med 

11,6 för företag som valde mjukvara som tjänst (Rådmark, 2010). Larsson (2009) belyser 

också detta som en fördel, författaren menar att tekniken finns redan på plats i molnet vilket 

tillåter företag att snabbt ta del av tekniken och det blir en kortare tid mellan idé och pengar 

in. 

 

 

3.3.2 Kostnader  

I figur 3:2 ovan följs snabb implementeringstid av kostnadsbesparingar både gällande 

investering och gällande drift. Företag slipper en stor belastning på balansräkningen då de inte 

behöver köpa in dyr hårdvara och anses också få minskade driftkostnader genom 

molnbaserade tjänster (Biddick, 2010). Larsson (2009) anser vidare att företag kan få billigare 

datakapacitet via molntjänster jämfört med att driva servrar själva. Författaren menar att det 

dyra inte är att köpa servrar utan att köra dem, ström och kylning är dyrt, något som dock 

stora leverantörer av molntjänster kan nå kostnadseffektivitet inom. Liukko och Hubendick 

(2009) belyser kostnadseffektiviteten som en stor faktor och något som företag ständigt 

strävar efter. Författarna menar att företag har inga krav på sig att binda kapital och genom att 

utnyttja leverantörens skalfördelar bli kostnaden betydligt lägre än att sköta allt själv. Detta 

stöds i en studie gjord på 1600 organisationer som visar att molntjänster endast upptog 6,2 

procent av omsättningen jämfört med lokala system som upptog 6,9 procent (Rådmark, 2010).  

 

 

3.3.3 Risk  

Övergången till molntjänster är mindre kapitalkrävande jämfört med att köpa in samma tjänst. 

Företag behöver inte själva investera dyrt i hård- och mjukvara vilket i framtiden kan visa sig 

vara helt fel (Larsson, 2009). Butrico et al. (2009) nämner vidare att flytta databeräkningen 

från användaren till datahallar där molntjänsten finns minskar hårdvarukraven och ger 

användaren utomordentlig prestanda för intensiva processer utan att kräva kapitalintensiva 

investeringar i deras lokala datorer. Till följd av detta anser Biddick (2010) att företag kan 

frigöra kapital och resurser som kan användas för andra projekt. 

 

Liukko och Hubendick (2009) anser att molntjänster ger bättre IT-säkerhet och att det är en 

minskad risk i form av tillgänglighet på data. Tjänsterna är uppdelade i flera skikt vilket gör 

det driftsäkert och för många system ingår det i avtalet en tillgänglighet på 99,9%. Utbudet av 

säkerhetsprodukter är stort och utvecklingen går snabbt framåt. Det är väldigt svårt för många 

organisationer att hänga med i denna utveckling, men med en molntjänst ingår det ofta ett 

fullständigt säkerhetskoncept (Liukko & Hubendick, 2009). Mjukvaran hos vanliga system 

måste även fungera med en mängd olika operativsystem och datorer, men genom 

Internetbaserade system kan leverantören utveckla och köra mjukvaran på deras egna valda 

plattform utan att det påverkar användaren på något sätt. Detta förenklar uppdateringar 

eftersom leverantören bara behöver göra det på sitt egna system istället för hos varje kund 

(Hayes, 2006). Denna fördel belyser även Butrico et al. (2009) som vital och menar att det 

innebär en minskad risk för kunden. 

 
 

3.3.4 Flexibilitet 

Molntjänster har enligt Armbrust et al. (2009) möjlighet att omvandla en stor del av IT-

industrin vilket gör mjukvara mer lockande som tjänst och formar hur hårdvara är designad 
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och inköpt. Entreprenörer och företagare behöver nu inte bekymra sig över att investera stora 

mängder kapital i hårdvara eller personal som sköter den. Larsson (2009) menar att många 

företag har till följd av försiktighet och ojämn efterfrågan idag en stor överkapacitet på deras 

IT-lösningar och blir stående med oanvänd kapacitet. Vid användning av molnet behöver 

företag bara betala för den kapacitet de använder och överlåter risken av överkapacitet till 

leverantören. Enligt Armbrust et al. (2009) behöver inte företag vara rädda för att 

överdimensionera och slösa resurser eller underdimensionera och missa lönsamma kunder. De 

kan enkelt skala upp för att anpassa sig efter efterfrågan. Att använda 1000 servrar i en timme 

kostar inte mer än att använda en server i 1000 timmar.                     

 

Låt oss säga att ett företag har en belastning mitt på dagen som kräver 500 servrar/h, men att 

detta behov sjunker till 100 servrar/h under natten vilket illustreras i exemplet i figur 3:3. 

Detta ger ett genomsnittligt behov av 300 servrar/h, men för att klara av belastningen måste 

företaget ändå betala och ha kapacitet för 500 servrar/h. Detta är 40% mer än vad företaget 

behöver i genomsnitt vilket Armbrust et al. (2009) anser motiverar användandet av 

molntjänster även om kostnaden per server är dyrare. I det andra exemplet illustreras vad som 

skulle hända om företaget skulle stå med underkapacitet, då kan företaget enligt författarna 

förlora potentiella intäkter eftersom de inte kan tillgodose behoven. 

 

Figur 3:3 Exempel på kapacitetsutnyttjande (Källa: Armbrust et al., 2009, s. 11) 

 

 

Armbrust et al. (2009)  menar att denna tänjbarhet bland resurser, utan att betala extra för 

skalmöjligheten har aldrig tidigare skådats i IT-historien. Genom att plocka av olika 

standardtjänster menar Liukko och Hubendick (2009) att det går att skräddarsy en IT-

avdelning för varje företag. Företag låser inte sig utan har hela tiden kapaciteten exakt 

anpassad efter behovet.  

  

Till följd av att företag bara använder vad de behöver blir molntjänster även ett miljövänligt 

alternativ. Molnet som affärsmodell kräver att det är energisnålt för både företagen och 

leverantörerna. Då företag använder sig av tjänsten sparar de inte bara energi utan bidrar 

också till en mer miljövänlig utveckling (Larsson, 2009). 

 

 

3.3.6 Utveckling och mobilitet 

Larsson (2009) hävdar att molnet låter företag experimentera bättre då det redan finns färdiga 

ramverk, datasamlingar och andra grundstrukturer som skulle ta tid och kosta mycket att 

utveckla på egen hand. Inom molnet finns det en färdig miljö som ger företag större möjlighet 

att leka och testa utan att behöva utveckla egna testmiljöer. Liukko och Hubendick (2009) 

anser att molntjänster kan erbjuda en funktionsrikedom som företag annars inte har möjlighet 
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att åstadkomma. Leverantörer har krav från många kunder som driver på utvecklingen. Detta 

gör att du som kund har tillgång till många funktioner som inte hade varit motiverat att 

investera i på egen hand.  

 

Hayes (2006) beskriver att om företag ska uppdatera ett vanligt lokalt operativsystem kommer 

det innebära en mängd uppdateringar för alla andra program som de innehar eller att de måste 

ses över för att fungera med det nya systemet. Genom att outsourca datorkraften som en 

molntjänst försvinner dessa problem. Ansvaret övergår till leverantören som förser kunderna 

med teknik, uppdateringar och utveckling via molnet och det behövs inte utföras fysiska 

installationer på plats. Detta innebär att användarna blir mer mobila, då de inte blir låsta till en 

viss dator (Hayes, 2006). 

 

Mobilitet är enligt Larsson (2009) en av de stora fördelarna med molntjänster eftersom företag 

inte blir begränsade till varken en plats eller dator. Detta resulterar i att användarna kan bli 

mer mobila och effektiva. Friheten att arbeta varifrån du vill och inte begränsas till varken en 

plats eller ett land anser Liukko och Hubendick (2009) sparar företagen tid och utnyttjar 

arbetskraften bättre än vad de traditionella systemen tillåter. 
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4. Empiri 

 

I följande kapitel redogör vi för den empiri vi har samlat in. Varje stycke kommer 

inledningsvis att beskriva de företag och respondenter vi har valt att intervjua. Vidare ges en 

sammanställning av företagens syn på fördelar med molnbaserade affärssystem.   

 

4.1 Youroffice 

Youroffice är ett företag som är verksamt i Göteborg och erbjuder små och medelstora företag 

hjälp med allt från bokföring, deklaration, fakturering till lönetjänster. Youroffice vill vara en 

komplett leverantör av administrativa stödtjänster till företag vilket innebär att de tar hand om 

kunders ekonomiska basbehov. Det finns många företag som erbjuder liknande administrativa 

tjänster, men det som gör Youroffice unika är att man erbjuder sina kunder en paketlösning 

som ger kunderna både IT-stöd och kontorslokaler. 

 

Personerna vi har intervjuat från Youroffice är de båda ägarna Peter Bergman och Bengt 

Olsson. Peter är grundaren av företaget och har arbetat som ekonomi- och administrativ chef i 

över 20 år. Bengt har arbetat inom ekonomi, affärsutveckling och varit VD i en rad olika 

bolag. De har båda tidigare erfarenhet av olika affärssystem. Bengt har arbetat med IFS 

(Industrial and Financial Systems), Pyramid och andra äldre ekonomisystem. Peter har 

erfarenhet av en rad olika traditionella system och har även lite erfarenhet av molnbaserade 

affärssystem.  

 

Det molnbaserade affärssystem som Youroffice använt i cirka ett och ett halvt år heter 

24SevenOffice. 

 

 

4.1.1 Extern part 

Youroffice kärnkompetens ligger i att de ska kunna leverera redovisning, löneadministration 

och IT-tillgänglighet. Det är främst redovisning och lönefrågor som är Youroffice 

kärnkompetens vilket i sig är rätt basala frågor och skulle vara möjligt utan ett affärssystem. 

Däremot menar Olsson att trots att deras affärssystem inte är en del av företagets 

kärnverksamhet, skulle de inte vara speciellt effektiva utan det och är något Youroffice är 

beroende av. 

 

Till följd av att tjänsten sköts externt uppstår ett affärsförhållande parterna emellan. Det är då 

enklare enligt Bergman att kontrollera kostnaderna än om det hade varit ett kostnadsställe 

internt som inte mäts särskilt ofta. Youroffice vet den konkreta månadsavgiften och får därför 

en tydlig kostnadskontroll. Det blir ett skarpare läge och en annan diskussion när det finns 

externt, företag kan ställa tydligare krav vilket driver på utvecklingen.  

 

En fördel med att införa ett nytt affärssystem anser både Bergman och Olsson är att företag 

tvingas se över sina processer och standards. Företag tror att de har bättre processer än vad de 

har, men enligt Bergman upptäcker företagen inte bristerna förrän någon ifrågasätter dem. De 

molnbaserade affärssystemen bygger enligt Bergman på en standardstruktur uppbyggd utifrån 

krav och feedback från många kunder vilket gör att processerna är väl beprövade. 

Systemleverantören har inte bara Youroffice som kund utan erbjuder tjänsten till många olika 

kunder. Att flera företag utnyttjar samma process är en fördel eftersom det kan leda till 
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förbättringar av standardfunktioner. Andra kunder kan ge förslag på förbättringar av 

funktioner till leverantören vilka Youroffice får möjlighet att ta del av och kan förbättra sin 

egen process. Det behöver inte vara lösningar från ett företag som agerar inom samma 

bransch utan Bergman menar att många standardprocesser är detsamma i många företag, 

oavsett bransch. 

 

”Om det är tusen företag som samsas om samma process, då tror jag chansen är mycket 

större att den blir effektiv.” 
(P.Bergman, personlig kommunikation,12 mars, 2010) 

 

 

4.1.2 Kostnader 

Både Bergman och Olsson tror att ett införande av ett molnbaserat affärssystem jämfört med 

ett lokalt installerat innebär kostnadsförändringar. Youroffice behövde inte göra någon 

kapitalinvestering vilket gjorde anskaffningen enkel. De behövde inte köpa servrar, hård- och 

mjukvara utan det räcker med en Internetanslutning och en dator vilket Bergman påpekar inte 

är stora kostnader. Youroffice behöver med ett molnbaserat affärssystem inte någon IT-

personal eftersom hanteringen av affärssystemet sköts av leverantören. Att inte behöva IT-

personal menar Bergman betyder mycket för små företag som inte har råd med någon som på 

heltid tar hand om affärssystemet. I dagsläget betalar Youroffice endast en fast månadsavgift 

för systemet och slipper att bekymra sig för övriga kostnader. 

 

Ett molnbaserat affärssystem är enligt Bergman och Olsson inget företag köper utan 

någonting de hyr. De använder situationen ”att hyra en lägenhet” som en metafor för att 

beskriva deras syn på skillnaden mellan ett lokalt installerat affärssystem och ett molnbaserat. 

Att hyra en lägenhet blir förmodligen på sikt något dyrare, men eftersom personen inte 

behöver göra några investeringar har personen under tiden likvida medel som kan användas 

till annat. Han/hon har dessutom friheten att flytta när som samt en fastighetsskötare som tar 

hand om eventuella problem under hyrperioden. Köper personen lägenheten krävs det en 

investering vilket innebär en stor risk och mycket eget arbete. Företag underlåter enligt 

Bergman och Olsson ofta att räkna med osynliga kostnader som tillkommer på de lokalt 

installerade systemen. Det kan röra sig om driftkostnader för backup- och 

uppdateringsproblem som på sikt gör att totalkostnaden för investeringen blir högre än först 

tänkt. För Youroffice ingår service och drift av affärssystemet i avgiften.  

 

Youroffice gjorde inte några avancerade ekonomiska kalkyler innan införandet av deras 

molnbaserade affärssystem. Bergman hade tidigt bestämt sig att det inte var möjligt att 

rättfärdiga kostnaderna för ett lokalt installerat system vilket kräver IT-personal, servrar och 

drift. Det molnbaserade affärssystemet ställer inte samma krav och både Bergman och Olsson 

anser att man redan från början har gjort kostnadsbesparingar. Youroffice betalar enligt 

Bergman en förhållandevis låg månadsavgift för tjänsten och det molnbaserade affärssystemet 

ger företaget en ekonomisk frihet. 

 

”Du kanske hellre vill binda dina pengar i något annat”.   
                             (P.Bergman, personlig kommunikation,12 mars, 2010) 

 

 

4.1.3 Risk 

Bergman och Olsson anser att Youroffice är beroende av sitt affärssystem och sin 

systemleverantör. Företaget har därför ett tydligt avtal med sin leverantör om vad som gäller 

parterna emellan. Det är dock viktigt att det finns ett förtroende för leverantören, vilket enligt 
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Bergman troligen är viktigare än avtalet i sig. Att leverantören ansvarar över Youroffice 

information ses som en fördel eftersom leverantören kan sköta informationssäkerheten på ett 

bättre sätt än vad företaget kan internt. Vid eventuella problem har de en snabb och enkel 

kontaktyta till leverantören som direkt försöker åtgärda problemet.  

 

Att använda ett molnbaserat affärssystem innebär enligt Bergman och Olsson en minskad risk. 

Enligt Olsson kan företag vara rädda för att förlora ansvaret över affärssystemet, men anser att 

det är betydligt mer problematiskt för ett litet företag att driva affärssystemet internt. Små 

företag med en begränsad IT-kompetens har betydligt svårare än systemleverantören att sköta 

uppdateringar, backup och annan säkerhet. Det är för Youroffice säkrare att låta en extern 

leverantör hantera den biten då det krävs att det utförs på ett korrekt sätt. Youroffice behöver 

inte till följd av sitt molnbaserade affärssystem investera i stora maskinparker som i sin tur 

måste drivas och uppdateras kontinuerligt. De löper nu inte risken att bli stående med en 

outnyttjad föråldrad maskinpark. Bergman anser också att säkerheten över hårdvara är bättre 

med ett molnbaserat affärssystem. Den hårdvara Youroffice utnyttjar förvaras nämligen i 

brandsäkra bergrum i Norge och är skyddat med olika säkerhetsfunktioner.  

 

”Det ska ge en ökad säkerhet och trygghet, när det står en datamaskin här i källaren så 

måste det vara någon som sköter den”.     
 (B.Olsson, personlig kommunikation,12 mars, 2010) 

 

Youroffice och andra små till medelstora företag har enligt både Bergman och Olsson inte råd 

att själva upprätthålla en lika vettig säkerhet internt jämfört med leverantörerna av 

molnbaserade affärssystem. Youroffice data är till följd av deras molnbaserade affärssystem 

nu mindre utsatt än om de själva hade ansvarat över driften. Det är däremot en skillnad enligt 

Olsson för de stora bolagen som har råd att ha flera anställda som på heltid kan arbeta med 

IT-säkerhet. Stora företag kan ha fler anställda på sin IT-avdelning än vad de molnbaserade 

leverantörerna har och för de företagen är molnlösningen inget bra alternativ enligt Olsson.  

 

 

4.1.4 Resurser och utveckling 

Genom att outsourca sitt affärssystem som molntjänst har Youroffice fått tillgång till resurser 

och kunskap som de inte hade haft tillgång till internt. Framförallt säljstödsmodulen i 

affärssystemet var något Youroffice inte hade kunnat utveckla med endast interna resurser. En 

extern leverantör ger tillgång till högre teknisk kompetens och företaget kan fokusera tid och 

resurser på deras kärnkompetens.  

 

Youroffice leverantör har större resurser och kan nå skalfördelar när de driftar samma system 

för flera företag. Om man bryter ner allt till funktionsnivå tror Bergman och Olsson att företag 

med ett molnbaserat affärssystem har en effektivare användning av resurser. Dock var detta 

inget som var av större betydelse för Youroffice vid valet av ett molnbaserat system eftersom 

Bergman och Olsson anser att små företag inte kan tänka i de banorna. Däremot tror de att det 

kan ha större betydelse för stora företag eftersom de kan spara mer genom effektivisering. 

 

Youroffice har en nära relation med sin leverantör av affärssystemet vilket innebär att de kan 

hjälpa varandra att utvecklas. Youroffice har behov och önskemål som leverantören kan 

använda för att utveckla sin produkt och i gengäld får de förslag på förbättringar till sin 

verksamhet. De har enligt Olsson en hälsosam relation som går ut på att hjälpa varandra 

samtidigt som båda sidor upplever nytta med samarbetet. Systemleverantören har enligt 

Bergman betydligt större möjlighet att förbättra Youroffice affärssystem jämfört med om de 
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hade gjort utvecklingen internt. Leverantören uppnår skalfördelar då de har flera kunder som 

utnyttjar samma förbättringar och har större kapacitet samt fler resurser för att utveckla 

affärssystemet än vad små företag har. Bergman och Olsson menar att Youroffice, med sitt 

molnbaserade affärssystem, får möjligheten att använda ett modernt, uppdaterat affärssystem 

som ständigt utvecklas till det bättre. 

 

Youroffice är leverantörens första kund i Göteborg och är en tidig användare av molnbaserade 

affärssystem. De är medvetna om att molnbaserade affärssystem troligen kommer att vara 

bättre utvecklade om några år, men samtidigt anser både Bergman och Olsson att Youroffice 

utvecklas parallellt i processen. De företag som väntar kommer tvingas på utvecklingen 

medan Youroffice är en del av den. 

 

 

4.1.5 Införande 

Bergman menar att det är en stor skillnad gällande implementeringen av ett molnbaserat och 

ett lokalt installerat system. Med ett molnbaserat affärssystem behöver företag bara en 

internetanslutning och en dator för att använda systemet. Installationen av molnbaserade 

affärssystem kan enligt Bergman gå lika fort som för en privatperson att registrera ett hotmail-

konto, direkt efter att företag fått inloggningsuppgifter har de möjlighet att använda 

affärssystemet. Företag behöver inte utföra några installationer på respektive arbetsstation och 

det behövs inte installeras och konfigureras med några servrar. Det som nu tar några sekunder 

att installera menar Bergman annars tar dagar då systemet ska installeras lokalt. Utbildning 

och införande av data tillkommer, men detta säger både Bergman och Olsson kan ses som 

separata konsulttjänster och inget som företagen undkommer oavsett val av system. De 

påpekar att enkelheten gäller för generella affärssystemslösningar och företag kommer få 

anpassa sig efter systemet för att ha möjligheten att använda det direkt. För Youroffice räckte 

det med en standardlösning och övergången till deras molnbaserade affärssystem var snabb 

och enkel.  

 

”Det tar så lång tid som det tar att skriva www.Youroffice.se så har företaget det 

installerat.”                                      
                                                         (P.Bergman, personlig kommunikation,12 mars, 2010) 

 

 

4.1.6 Mobilitet 

En stor anledning till varför Youroffice använder sig av ett molnbaserat affärssystem är den 

ökade mobiliteten. Systemet behöver inte vara installerat på den lokala hårdvaran, det räcker 

med en Internetanslutning och en dator för att använda det. Mobiliteten innebär en ökad 

förmåga att utnyttja systemet vilket i sin tur ökar tillgängligheten. Personal på Youroffice kan 

koppla upp sig till affärssystemet från vilket Internetansluten plats som helst, oavsett land, tid 

eller dag. Detta ger enligt Bergman Youroffice möjlighet att erbjuda deras kunder en närhet 

oavsett var i världen de befinner sig. Han anser att man kan jämföra dagens arbetsförhållande 

med förr, då människor var bönder. På den tiden arbetade bönderna när djuren krävde det, 

idag arbetar företag när kunden kräver det.  

 

”Vår personal kan nu jobba var de vill, när de vill så länge de har en dator och en 

Internetuppkoppling.”   
                                    (P.Bergman, personlig kommunikation,12 mars, 2010) 

 

Att affärssystemet är möjligt att nå mobilt ställer krav på att information måste finnas i 

systemet. Detta menar både Bergman och Olsson är till företagets fördel då det ställer krav på 
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att all information förs in i systemet och personalen tvingas dela med sig av den. Bergman har 

själv varit med på den tiden då chefer fick en pärm av sina chefer som innehöll värdefull 

information. Denna pärm med information skiljde chefen åt från sina medarbetare och de 

vaktade pärmen hårt eftersom den var detsamma som makt. Nu menar Bergman att makten är 

kopplad till hur företag använder informationen och inte vem som har den. Företag som är 

duktiga på att dela med sig av information kan få ut mer nytta av den. Detta är en stor skillnad 

och de molnbaserade affärssystemen underlättar enligt Bergman informationsdelningen. Hos 

Youroffice är de däremot noga med att definiera vilken information som ska samlas in 

eftersom allt inte bör sparas. Problemet för företag idag är enligt Bergman att de måste ha en 

kultur att vilja dela med sig av information. I Youroffice fall stödjer deras molnbaserade 

system denna kultur. 

 

”Man måste ha inställningen att man ska dela information, information är inte makt. Det 

som blir makt är vad du kan göra med informationen.”  
                     (P.Bergman, personlig kommunikation,12 mars, 2010) 

 

4.2 Smartcaze 

Smartcaze är ett litet företag i Göteborgsområdet som designar och säljer en ny variant av 

plånböcker, såkallade smartcaze´s. Smartcaze´s är lätta och tunna kreditkortsplånböcker i 

metall eller läder. All design och framtagning av nya modeller sker i Sverige medan 

produktionen sker i fabriker i Kina. Smartcaze har även agenter och distributörer runt om i 

världen som sköter försäljning mot kund. Företaget har idag en ledande marknadsposition och 

finns i sju olika länder.  

 

Personen från Smartcaze som vi har intervjuat heter Richard Uddh och är VD på företaget. 

Richard Uddh har flertalet bolag bakom sig och startade sin första designbyrå redan i första 

ring på gymnasiet, sedan dess har han hunnit starta och driva ett säkerhetsbolag samt ett 

företag som organiserade försäljning på Internet. Smartcaze är däremot inget egenstartat 

varumärke utan ett existerande som Richard Uddh med familj köpte rättigheterna till i ett nytt 

bolag. 

 

Det molnbaserade affärssystemet som Smartcaze har haft i cirka ett och ett halvt år heter 

Specter. Anledningen till att de valde Specter var att de erbjöd bra funktionalitet till ett bra 

pris.  
 

4.2.1 Extern part 

Uddh ser Smartcaze kärnkompetens i deras försäljningsmetoder, de gör inte ohederliga affärer 

endast för att göra vinst utan det är viktigt att alla parter är nöjda. Han menar på att ett bra 

rykte sprider sig och att bra kontakter med kunder och leverantörer lönar sig. Smartcaze 

använder inte mycket av affärssystemet vid försäljning och distributionskontakt vilket gör att 

företagets kärnkompetens inte är låst till affärssystemet eller leverantören. Skulle leverantören 

gå i konkurrs skulle det enligt Uddh fortfarande vara möjligt för Smartcaze att bedriva sin 

verksamhet. 

 

Smartcaze vill ha möjligheten att fokusera på inkomstgenererande aktiviteter, de är 

kompetenta inom design och försäljning vilket de kan fokusera på om någon annan hanterar 

deras IT-verksamhet. Det var därför bättre att outsourca affärssystemet och låta en extern part 

hantera all teknisk drift som ser till att systemet fungerar och är uppdaterat. Uddh tycker inte 
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att man ska behöva ägna delar av dagen till att hantera IT-problem eftersom det tar tid och 

kostar pengar, speciellt för personer som inte besitter kunskapen. Smartcaze får till följd av att 

använda en extern part den service de behöver, att inte ha en IT-ansvarig på kontoret ses inte 

som någon brist. Enligt Uddh fungerar affärssystemet stabilt och har aldrig krånglat. Trots 

överlåtandet av ansvar till en extern part är Smartcaze inte låsta till systemet utan kan byta 

leverantör vid behov. 

 

”Mor och far bor ute i Kullavik, jag bor i Mölndal och syrran är nere i Schweiz och vi 

har säljare över hela Europa och då kände vi att ska vi hosta servrar och grejer kommer 

det skita sig någonstans på vägen, förr eller senare.”  
 (R. Uddh, personlig kommunikation, 17 mars, 2010) 

 

4.2.2 Kostnader 

Smartcaze har en lägre systemkostnad med sitt molnbaserat affärssystem i jämförelse med om 

de haft ett lokalt installerat, detta eftersom de själva slipper driva systemet och undviker 

kostnaderna därtill. Kostnadsupplägget för det molnbaserade affärssystemet är att avgiften 

betalas per användare och modul vilket gör det enkelt att beräkna kostnaden. Den låga 

kostnad Smartcaze betalar för sin molnbaserade systemanvändning beror dock till stora delar 

på att företaget varken har många användare eller utnyttjar särskilt många moduler. Uddh 

betonar att funktionaliteten för det molnbaserade affärssystemet ger ett mervärde i förhållande 

till kostnaden. 

 

Då kostnaden ansågs låg för det molnbaserade systemet gjorde företaget inga avancerade 

kalkyler. Eftersom Smartcaze aldrig övervägde ett lokalt installerat affärssystem gjorde 

företaget endast prisjämförelser mellan olika leverantörer av molnbaserade affärssystem i 

samband med investeringsbeslutet. Den kravspecifikation Smartcaze hade på systemet var 

grundläggande funktioner som inköp, fakturering, reskontra och kundregister. 

Kravspecifikationen uppfylls med systemet de använder idag och det till en längre kostnad än 

ett lokalt installerat system enligt Uddh. 

 

 

4.2.3 Risk 

Då affärssystemet hanteras av en extern part uppstår enligt Uddh en beroendeställning till 

leverantören, dock är han inte orolig utan ser fördelar i att inte själv behöva bekymra sig över 

systemet. Smartcaze har kontroll på det man behöver ha kontroll på med sitt molnbaserade 

affärssystem och det ses inte som ett problem att företagets information lagras på avlägsna 

servrar hos en leverantör som garanterar dess säkerhet. Smartcaze är inte något IT-företag och 

leverantören har bättre kompetens för att hantera IT-säkerheten. Då informationen sparas hos 

leverantören i molnet och inte på Smartcaze egna datorer, finns det ingen risk att information 

kan gå förlorad om någon dator skulle haverera. Uddh är övertygad om att molnbaserade 

system är lösningen för små företag, men tror dock att beslutet om att förlita sig på en extern 

part är en generationsfråga. Han menar på att äldre personer inte har lika enkelt att acceptera 

riskerna och är mer skeptiska. 

”Informationen är förmodligen säkrare hos leverantören än vad den hade vart hos oss 

eftersom vi inte är något IT-företag.”  
      (R.Uddh, personlig kommunikation,17 mars, 2010) 

 

För Smartcaze var det enligt Uddh en mindre ekonomisk risk med att använda sig av ett 

molnbaserat affärssystem. Det är svårt att vid en nystart av ett företag veta hur det kommer att 



S i d a  | 27  
 

gå i framtiden och Smartcaze ville därför inte göra någon stor investering i sitt affärssystem. 

För ett molnbaserat affärssystem krävs ingen investering och företag blir i jämförelse med ett 

lokalt installerat system inte lika bundna. Det är enligt Uddh bättre att börja med ett 

molnbaserat affärssystem vilket innebär att företag slipper investera kapital och enkelt kan 

byta system.  

”Varför ska man investera stora summor i ett system innan man vet om företaget kommer 

klara sig?”  
      (R.Uddh, personlig kommunikation,17 mars, 2010) 

 

 

4.2.4 Resurser och utveckling 

Med ett molnbaserade affärssystem får Smartcaze en högre effektivitet i deras verksamhet, det 

finns inga moduler i systemet som Smartcaze inte utnyttjar. Användarlicenserna är anpassade 

efter varje användare och varje person har endast de moduler som de behöver. Uddh menar att 

det i alla affärssystem finns mindre funktioner som inte alltid används, men jämfört med ett 

lokalt installerat system utnyttjar Smartcaze med sitt molnbaserade affärssystem sina resurser 

betydligt bättre. Företaget får via leverantören tillgång till kompetens som inte hade varit 

möjlig att inneha internt. De tillåts nu fokusera på att sälja och expandera och lägger inte ner 

tid på affärssystemet. Möjligheten att fokusera på sin kärnkompetens är för Smartcaze en av 

de största fördelarna med ett molnbaserat affärssystem. 

 

Det krävs idag ingen IT-kompetens hos Smartcaze, allt som behövs för ett molnbaserat 

affärssystem är enligt Uddh sunt förnuft. Han menar att det räcker med en grundförståelse för 

hur systemet fungerar och hänger samman för att använda det. Skulle det uppstå någon 

problematik är det möjligt att genom e-post eller telefon direkt kontakta leverantören för att få 

hjälp. Leverantören har enligt Uddh en bra support och det behövs ingen avancerad IT-

kompetens för att förstå den. 

 

Smartcaze är ett litet företag och samarbetet med leverantören ses av Uddh som en möjlighet 

till att växa och utvecklas. Förhållandet mellan Smartcaze och leverantören bygger på en 

relation av tjänster och gentjänster, Smartcaze kan hjälpa till att marknadsföra leverantörens 

affärssystem och i gengäld få rabatt eller kostnadsfria funktioner.  

 

”Leverantören tar inget betalt för att utveckla en modul om de anser att de är något de 

kan använda i framtiden vilket är en avgörande anledning till att jag valde dem som 

leverantör.”  
 (R. Uddh, personlig kommunikation, 17 mars, 2010) 

 

Smartcaze har till följd av att vara en av leverantörens första referenskunder fått mycket 

uppmärksamhet och gratis annonsering. Det kan enligt Uddh därför ses som en fördel att vara 

tidigt ute med användningen av ett molnbaserat affärssystem. Dock påpekar Uddh att de inte 

valde ett molnbaserat affärssystem för att det var nytt och aktuell, utan att man utgick från en 

kravspecifikation och ansåg att det var ett bättre alternativ.  

 

Den molnbaserade tekniken bygger på standardplattformar och möjligheten för egna 

modifieringar är enligt Uddh begränsad. Att använda ett molnbaserat affärssystem passar 

Smartcaze väldigt bra, men Uddh tror inte att systemet hade varit lämpligt för större företag. 

Stora företag kräver fler anpassningar och är mer komplexa, där är de molnbaserade 

affärssystemen är år efter. Han menar på att det finns en begränsning i de molnbaserade 

affärssystemen eftersom det inte själv går att utveckla anpassningar, men att det samtidigt inte 
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är ett behov som små företag behöver eller har råd med. Stora företag kan däremot ha 

specialiserade utvecklare och anställda som endast arbetar med anpassningar och 

modifieringar. Dock är Uddh av uppfattningen att det kommer lösningar för stora företag, 

men att de inte kommer se ut som de molnbaserade affärssystem som finns idag. För 

Smartcaze är systemet tillräckligt och kommer säkerställa företagets behov även om de skulle 

expandera ytterligare.  

 

Att ett molnbaserat affärssystem stödjer grön IT är inget som Smartcaze tagit hänsyn till vid 

införandet av det molnbaserade affärssystemet. Det är positivt, men Smartcaze är ett alldeles 

för litet företag för att de skulle kunna göra någon större skillnad enligt Uddh. Det finns 

många andra saker som Smartcaze kan spara in på som kan bidra till en bättre miljö. Att 

molntjänster bidrar till effektivare användning av energi och är mer miljövänligt ses endast 

som en bonus. 

 

 

4.2.5 Införande 

Smartcaze har med sitt molnbaserade affärssystem till viss del fått anpassa sig efter systemet. 

Rutiner som var logiska innan fungerade inte riktigt med det nya systemet och Smartcaze fick 

göra en del ändringar på rutiner. Det var dock enligt Uddh inte några problem att ändra på 

basrutinerna och menar att det nu har blivit till det bättre. För mindre företag som inte har så 

avancerade processer är anpassningen till standardstrukturen hos de molnbaserade 

affärssystemen enligt Uddh inte svåra att göra. 

Själva implementeringen var en enkel process och Smartcaze var igång och körde systemet 

efter två-tre dagar. De förde själva in data manuellt i systemet vilket var enkelt då det var ett 

nytt bolag utan någon historik. Leverantören hjälpte till från start med att få ordning på allt 

och belyste vilka funktioner företaget verkligen behövde och vilka de kunde vara utan. 

Processen att implementera ett molnbaserat affärssystem tror Uddh är enklare än att installera 

ett lokalt affärssystem eftersom det då måste göras installationer på varje enskild dator. 

 

 

4.2.6 Mobilitet 

För Smartcaze var den största anledningen till inskaffandet av deras molnbaserade 

affärssystem att det erbjuder en hög mobilitet. Det var nästintill det uteslutande skälet till att 

de valde ett molnbaserat affärssystem då hela familjen som är involverade i företaget bor runt 

om i världen. En enkel tillgång till systemet oavsett var i världen anställda befinner sig är vad 

som krävs för att företaget ska fungera. De anställda blir effektivare när de kan arbeta när och 

var som, de kan arbeta när kunden kräver det utan att vara låsta till en speciell dator. Det hade 

enligt Uddh varit betydligt svårare och mer omständligt att uppnå en liknande mobilitet med 

ett lokalt installerat system. 

 

”Internet finns nästan överallt idag och att vi kan komma åt systemet var vi än befinner 

oss var nästan den uteslutande anledningen till att vi valde det.” 
 (R. Uddh, personlig kommunikation, 17 mars, 2010) 

 

4.3 Alla Annonser 

Alla Annonser ett bolag som ingår i en större företagsgruppering i Stockholm bestående av 

sex bolag. Företaget erbjuder kunder en sökmotor på Internet som samlar annonser från olika 



S i d a  | 29  
 

annonsmarknader. Företaget har på senare år vuxit rejält och arbetar för tillfället med att 

lansera tjänsten i flertalet andra länder. 

  

Personen vi har intervjuat från Alla Annonser heter Lennart Jonsson och är VD på företaget. 

Han har tidigare själv sålt affärssystem i många år som till exempel SAP, Gourmet, Triton och 

Hogia. Han har sedan affärssystemstiden arbetat i åtta år med olika Internettjänster.  

 

Det molnbaserade affärssystemet som Alla Annonser använder heter Fortnox och det används 

av hela företagsgrupperingen. Alla Annonser var en av deras första kunder och har idag 

använt affärssystemet i nästan fem år. I och med att företaget är starkt Internetinriktat var 

övergången till det molnbaserade systemet en väldigt naturlig övergång. 

 

 

4.3.1 Extern part  

Alla Annonsers kärnkompetens ligger i att de är duktiga på att utveckla Internet-tjänster. Det 

finns en koppling till Internet med allt de gör och de har väldigt hög kompetens inom 

webbutveckling. Hela webbyrån är duktig på att optimera olika funktioner för de 

verksamheter som de arbetar med vilket kan förbättra verksamheternas arbetssätt.  

Affärssystemet är inget som driver Alla Annonsers verksamhet framåt, det är mer ett 

hjälpmedel för att skapa order och fakturor. Det är inte systemet de tjänar pengar på och kan 

därför inte ses vara en del av företagets kärnkompetens. 

 

Det är för Jonsson positivt att det är en extern leverantör som hanterar Alla Annonsers 

affärssystem och det var en viktig anledning till att de valde ett molnbaserat. Jonsson påpekar 

att Alla Annonser ska arbeta med det som de är duktiga på och inget annat. Han tror att 

processerna kan utvecklas till det bättre med en extern part som har alternativ till  företagets 

egna processer. Leverantören får input från andra kunder som kanske använder sig av ett 

bättre tillvägagångssätt. Jonsson menar att företag lätt kan bli insnöade på sitt sätt att arbeta 

och glömmer att det ofta finns flera lösningar på ett problem. 

 

Alla Annonsers samarbete med deras systemleverantör har förbättrat företagets 

standardprocesser. Företag är inte så unika som de själva vill tro och Jonsson är övertygad om 

att många företag kan ändra sina rutiner och anpassa sig till standardsystem. Jonsson påpekar 

att rutiner ofta förändras av olika anledningar, till exempel då en chef byter arbetsplats och tar 

med sig erfarenhet och egna rutiner till den nya arbetsplatsen. Rutinerna överförs till det nya 

företaget vilket kan innebära förändringar i arbetssättet och kan även ställa krav på 

förändringar i systemet. Företag måste enligt Jonsson vara beredda på att förändra och 

anpassa sig och kan inte tro att de kan fortsätta som de alltid gjort. 

 

”Jag tror inte man behöver göra så himla mycket förändringar, det är bara det att man 

måste lära människorna anpassa sig efter systemet. Resultatet tror jag i slutändan 

kommer bli detsamma.” 
                    (L. Jonsson, personlig kommunikation, 19 mars, 2010) 

 

 

4.3.2 Kostnader 

Alla Annonser betalar en årlig avgift för sitt molnbaserade affärssystem oberoende av antalet 

bolag inom företagsgrupperingen som använder systemet. Kostnaden är baserad på antalet 

användare och vilka moduler de utnyttjar. Jonsson är osäker på om företagets molnbaserade 

affärssystem innebär några kostnadsfördelar jämfört med om de använt ett lokalt installerat 
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system. Den årliga avgiften är ungefär lika stor för deras molnbaserade system som ett lokalt 

installerat system hade kostat att köpa, men de slipper alla kostnader rörande säkerhet, backup 

och drift. Detta är stora kostnader och ser man på totalkostnaden blir det enligt Jonsson i 

slutändan inte någon markant skillnad. Systemets flexibilitet och vikten av att använda samma 

system över hela företagsgrupperingen var viktigare än kostnaden vid valet av affärssystem. 

Kostnaden blev därför aldrig en betydande faktor och är anledningen till att Alla Annonser 

inte gjort några större ekonomiska kalkyler innan införandet. 

 

Jonsson ser inte Alla Annonsers affärssystem som en investering, systemet är en kostnad och 

han likställer det med en försäkring vilket är en nödvändighet. Affärssystemet genererar inga 

pengar i sig utan är ett verktyg för att andra funktioner ska optimeras. Processerna blir bättre 

till följd av systemet och på det sättet blir det lönsamt, men systemet kan ändå inte fungera för 

sig själv. Det viktiga för Alla Annonser är att de kan skriva in ordar, offerter och fakturor 

eftersom det är vad som genererar inkomster för dem. Detta ska i sin tur kunna bokföras och 

registreras och det är då affärssystemet fyller sin funktion för Alla Annonser. 

 

 

4.3.3 Risk 

Att företag som använder molnbaserade affärssystem tvingas att över Internet lagra mycket 

data hos sin leverantör ser Jonsson inte som en nackdel utan en fördel. Han anser att 

säkerheten är bättre när en extern part ansvarar för informationen. Leverantören har specifika 

säkerhetsrum och Alla Annonser kan inte uppnå samma säkerhetsstandard internt. Företaget 

är för litet för att ha en heltidsanställd dedikerad till IT-säkerhet och det är för dyrt att ha 

kompetensen till lösa all problematik som kan uppstå. Det är större risk att Alla Annonser 

glömmer skapa backup, får inbrott eller att deras data på annat sätt förstörs enligt Jonsson. Det 

är bättre att låta någon annan sköta säkerheten som arbetar med den kontinuerligt och vet vad 

de gör, det är enligt Jonsson leverantörens kärnkompetens, inte Alla Annonsers.  

 

Om Alla Annonser skulle bygga upp samma säkerhetssystem som det finns hos leverantörens 

serverhall skulle det kosta väldigt mycket. Det finns ett behov av larm, brandsläckare, 

automatiska backuprutiner, brandväggar med mera vilket är dyrt och Jonsson vet inget annat 

mindre företag som skulle ha råd att införskaffat allt. Att behöva söka av marknaden efter 

passande säkerhetsprodukter är enligt Jonsson bara det mycket tids- och kostnadskrävande. 

Av leverantören får Alla Annonser automatiskt en säker miljö som de själva aldrig skulle ha 

råd att etablera internt. Leverantören kan utnyttja stordriftsfördelar vilket uppkommer genom 

att säkerheten sköts för flertalet bolag. Larmkostnaden för en lokal är densamma oavsett om 

det är ett eller tusen företag som utnyttjar den, detsamma gäller brandväggar och andra 

säkerhetsfunktioner. 

 

”Leverantören är döda som företag om det skulle visa sig ha haft intrång som raderat 

hela databasen.” 
                    (L. Jonsson, personlig kommunikation, 19 mars, 2010) 

 

Det har hittills inte varit några större driftstörningar sedan Alla Annonser började använda 

affärssystemet, det har legat nere någon enstaka gång, men inget som stört deras verksamhet. 

Jonsson påpekar att det var irriterande, men vänder på det och använder ett exempel då 

Internet låg nere i fem dagar. Det var en byggfirma som grävt av en kabel som orsakade 

problemet vilket innebar att personalen på Alla Annonser inte kunde arbeta eller komma åt 

affärssystemet från kontoret. Då Alla Annonser är helt beroende av Internet för att kunna 

bedriva sin verksamhet, hade de med ett lokalt installerat system varit tvungna att flytta all 

hårdvara till en ny plats med Internettillgång för att möjliggöra fortsatt arbete. Eftersom de 
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med deras molnbaserade affärssystem inte var låsta till en plats kunde personalen arbeta 

hemifrån eller från kontoret via ett 3G-nät. Detta menar Jonsson visar att de molnbaserade 

affärssystemen erbjuder en större flexibilitet och driftsäkerhet än de lokalt installerade. 

 

 

4.3.4 Resurser och utveckling 

Det finns en viss möjlighet till att få modifieringar i systemet som är speciellt anpassade efter 

Alla Annonsers behov, men de är dyra och i viss mån begränsade. Jonsson anser dock för att 

systemet ska fungera bra får det inte vara för anpassat och Alla Annonser kommer i längden 

vinna på att anpassa sig till ett standardsystem. Alla uppdateringar och versionsbyten sköter 

leverantören automatiskt när det behövs, att alltid ha de senaste uppdateringarna till systemet 

och att inte själva behöva utföra dem är en stor fördel. Leverantören har möjligheten att läsa 

av många olika kunders behov och utnyttja skalfördelar vid utveckling av uppdateringar och 

moduler vilket möjliggör bättre lösningar till en lägre kostnad. Detta utvecklingsarbete menar 

Jonsson att Alla Annonser inte hade haft möjlighet att genomföra internt.  

 

Alla Annonser utnyttjar sina resurser bättre med sitt molnbaserade affärssystem eftersom de 

bara använder de moduler de betalar för. Jonsson är övertygad om att Alla Annonser är ett 

effektivare företag till följd av sitt affärssystem, dokument sparas i affärssystemet och de 

behöver inte göra papperskopior. Till följd av det molnbaserade systemet behöver de bara en 

server internt vilket Jonsson menar är en betydligt effektivare användning av resurserna än om 

företaget driftat hela systemet själva. 

 

Jonsson menar att till skillnad från traditionella systemleverantörer, vilka är glada för 

anpassningar då det är vad de tjänar pengar på, ser de molnbaserade leverantörerna hellre att 

kunder är utan anpassningar. Jonsson tror det blir svårare för leverantören av ett molnbaserat 

affärssystem att räkna hem vinsten vid många modifieringar eftersom de aldrig kan veta med 

säkerhet hur dessa anpassningar kommer att påverka systemet för de andra kunderna. Det är 

mer lönsamt för leverantörerna om kunder kör samma system eftersom de då kan utnyttja 

skalfördelarna i att bara behöver drifta ett system.  

 

”De vill ju helst bara göra en uppdatering som sedan gäller för alla deras kunder. Det är 

ju för dem enklast och billigast.” 
                    ( L. Jonsson, personlig kommunikation, 19 mars, 2010) 

 

Storleksmässigt finns det inga begränsningar för Alla Annonser, de har ingen gräns för hur 

många användare som kan utnyttja systemet. Företaget kan köpa fler licenser vid behov vilket 

gör det enkelt att växa och expandera. Jonsson tror att ett molnbaserat affärssystem skulle 

passa nästan alla små företag, däremot är systemet inte tillräckligt för stora företag samt 

företag med komplexa verksamhetsstrukturer. Han menar att de molnbaserade affärssystemen 

inte kan erbjuda samma funktionalitet som ett stort lokalt installerat system, men att ett 

mindre lokalt installerat inte heller kan klara av lösningarna som de stora företagen kräver. 

Jonsson tror på utvecklingen av de molnbaserade affärssystemen och i framtiden kommer de 

att kunna konkurrera mot allt större system och nå större företag. Fler kommer få upp ögonen 

för tekniken och inse att det inte är någon mening med att driva affärssystemen internt då en 

extern leverantör kan uppnå storleksfördelar som aldrig kommer att vara möjliga i det egna 

företaget.  

 

 



S i d a  | 32  
 

4.3.5 Införande 

Alla Annonser har vid införandet av sitt molnbaserade affärssystem till viss del varit tvungna 

att anpassa sig efter systemet. Detta var de dock enligt Jonsson väl medvetna om innan. Med 

för många modifieringar i affärssystemet skulle en uppdatering inte vara densamma för Alla 

Annonser som för andra företag som använder affärssystemet. Detta skulle resultera i att de 

hade fått betala mer för att få sina specialanpassningar uppdaterade. Alla Annonser skulle 

också behöva bekosta vissa driftkostnader av de olika anpassningarna eftersom även detta blir 

en extra belastning för leverantören. Anpassningen till standardstrukturen är enligt Jonsson 

inte svår och något de flesta mindre företag skulle kunna göra. Han menar att deras 

molnbaserade affärssystem är ett bra system som är tillräckligt flexibelt. 
 

Alla Annonser utgick först från en kravspecifikation som skulle uppfylla basbehoven, sedan 

gjordes specialinställningar för att matcha företagets behov och slutligen överfördes data. Det 

sistnämnda var det som tog längst tid då det var mycket information som skulle föras över 

från det tidigare affärssystemet. Överföringen av data kan enligt Jonsson ses som en extern 

konsulttjänst då det tillkommer arbetskostnader för överförandet, men om det är en del av 

införandet är enligt honom en definitionsfråga. Sammanlagt tog det totalt sett cirka en vecka 

för Alla Annonser att vara i full drift, om det hade gått lika fort för dem att implementera ett 

lokalt installerat system med samma inställningar är något som Jonsson inte kan svara på. 
 

 

4.3.6 Mobilitet 

Alla Annonser är betydligt mer flexibla och mobila med ett molnbaserat affärssystem. Den 

flexibla miljön var en stor anledning till att de anskaffade systemet eftersom personalen ofta 

arbetar på olika platser. Det molnbaserade affärssystemet ger dem en mobilitet vilket gör att 

det inte längre spelar någon roll var de anställda befinner sig eftersom det räcker med en dator 

och Internetuppkoppling för att komma åt affärssystemet. Anställda behöver inte heller byta 

system för att sköta affärer i de olika bolagen i företagsgrupperingen. Mobiliteten innebär att 

anställda nu kan arbeta när som och de är inte låsta till en viss plats eller kontor. Det ställs 

höga krav på att anställda hos Alla Annonser regelbundet kollar sin e-post för att ha 

möjligheten att agera då kunden behöver det. Jonsson förklarar att ibland kan det vara akuta 

problem som måste lösas och som kräver en viss anställd för att åtgärdas. Kunder och 

medarbetare kräver enligt Jonsson snabbare respons idag än för 10-15 år sedan och 

möjligheten att arbeta i affärssystemet när som kan ha stora effekter. Jonsson säger med sin 

erfarenhet att detta även går att göra med lokalt installerade affärssystem, men det blir 

betydligt dyrare då företag behöver göra avancerade IT-lösningar. 
 

”Vi åkte tåg till Göteborg och satt och jobbade i princip hela resan och mitt i allt får vi 

ett e-post som är viktigt att vi kan läsa omgående. Vi behövde ändra i affärssystemet 

direkt, men inga problem, vi kom åt det. Att vi har denna flexibilitet, det är ganska 

fascinerande.” 
                      ( L. Jonsson, personlig kommunikation, 19 mars, 2010) 

 

Jonsson anser att ett molnbaserat affärssystem kan leda till högre data- och 

informationskvalité än ett lokalt installerat affärssystem till följd av att det är mobilt. Kvalitén 

anser Jonsson blir bättre eftersom informationen kan uppdateras oftare och anställda har bättre 

tillgänglighet till informationen. Anställda på Alla Annonser kan arbeta hemma om så behövs 

och behöver inte vänta tills de är på kontoret för att föra in information i affärssystemet.  
 

”Informationen kan uppdateras oftare vilket gör den mer tillförlitlig, har jag bara en 

dator kommer jag åt den och jag tycker det är bättre realtid på informationen då.”  
( L. Jonsson, personlig kommunikation, 19 mars, 2010) 
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5. Analys  

I detta kapitel kommer vi att jämföra vår teoretiska referensram med vår empiriska studie. 

Vi kommer även att jämföra de olika intervjuobjekten med varandra. Vi har valt att 

strukturera vår analys utifrån problemformuleringen, empirin och den teoretiska 

referensramen. 

 

5.1 Extern part 

En anledning till varför Youroffice valde ett molnbaserat affärssystem var enligt Olsson 

förhoppningen om bättre säkerhet. Genom att överlåta ansvaret över systemet till en extern 

leverantör menar Singelton (2006) att företag får ett minskat ansvar och en minskad risk. Alla 

respondenterna anser att en extern leverantör som arbetar med IT och IT-säkerhet på en daglig 

basis kan erbjuda en bättre säkerhet än vad företagen själva hade kunnat göra. 

Respondenterna anser precis som Gilley och Rasheed (2000) att en extern leverantör som ser 

en aktivitet som sin kärnkompetens kan göra ett bättre arbete jämfört med ett företag som 

endast ser det som en stödaktivitet. Youroffice, Smartcaze och Alla Annonser är alla små 

företag med en begränsad IT-kompetens och de kan inte mäta sig med deras leverantörer som 

inte bara förser respondenterna med tjänster utan även andra företag. Leverantörerna har 

enligt respondenterna och i enighet med Augustson och Bergstedt (1999)  många fler kunder 

och kan sprida deras kostnader på en större mängd vilket innebär att de kan nå 

stordriftsfördelar som små företag inte kan konkurrera mot. Till följd av att ansvaret förs över 

till en extern part kan Youroffice, Alla Annonser och Smartcaze istället för att oroa sig över 

driften koncentrera sig på deras kärnaktiviteter vilket enligt Axelsson (1999) kommer säkra 

deras konkurrenskraft på sikt. 
 
Till följd av att företag flyttar ut aktiviteter till en extern leverantör utanför organisationen, får 

företag input från en oberoende part vilket minskar risken för kortsynthet inom företaget. Den 

externa leverantören erbjuder en mer objektiv syn och det egna företaget blir inte lika blint för 

sina egna svagheter (Axelsson, 1998). Detta är något som respondenterna från både 

Smartcaze och Youroffice har belyst som en fördel med att använda sig av ett molnbaserat 

affärssystem. Bergman och Olsson på Youroffice anser båda att förhållandet med en extern 

part har bidragit till en mer affärsmässig relation vilket driver på utvecklingen på ett 

professionellt sätt. De menar att en anställd inte kan vara lika kritisk till den egna 

verksamheten vilket ibland behövs och de kan inte ställa lika höga krav om de hade haft 

affärssystemet internt. 

 

Slack och Lewis (2008) anser att ett av de viktigaste besluten vid införandet av ett 

affärssystem är huruvida systemet ska anpassas till företaget eller om företaget ska anpassa 

sig efter systemet. Alla Annonser har av enkelhet och kostnadsskäl anpassat sig efter sitt 

affärssystem. Jonsson anser att molnbaserade affärssystem bygger på en viss standard och det 

är inte kostnadsmässigt försvarbart att göra för många modifieringar. Enligt Jonsson är företag 

inte så unika som de tror utan kan anpassa sig efter standardsystem och han tror liksom 

Bergman och Olsson att många funktioner blir till det bättre när de blir standardiserade med 

hjälp av en extern leverantör. Både Smartcaze och Youroffice har även de valt att anpassa sig 

efter affärssystemet. För Smartcaze var det lite besvärligt vid införandet innan alla rutiner föll 

på plats, men Uddh menar ändå att små företag kan ändra på grundläggande processer och 

rutiner. Hooshang (2006) och Sumner (2005) menar att företag vid införande av ett 

affärssystem tvingas se över dess värdekedjor och omstrukturera för att öka lönsamheten. 
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Standardisering ser båda författarna som en viktig faktor för att öka produktiviteten och för att 

göra systemen enklare att använda. Youroffice var tvungna att se över sina processer och 

standards vilket har lett till bättre information och beslut. Respondenterna från Youroffice tror 

båda att en extern part kan hjälpa till att effektivisera företagets egna processer, de menar på 

att företagets leverantör får feedback från mer än en kund och kan på så sätt hjälpa Youroffice 

med förbättringar. 

 

Det kanske vanligaste motivet till att outsourca till en extern leverantör är enligt Augustson 

och Bergstedt (1999) att företag kan fokusera på kärnverksamheten. Företag kan då frigöra 

resurser och fokusera på det som ger högre avkastning. Respondenterna från både Youroffice 

och Smartcaze nämner att en fördel och anledning till anskaffandet av ett molnbaserat 

affärssystem var att företagen kunde fokusera på den egna kärnverksamheten. De behöver inte 

hantera driften av affärssystemet eller lägga tid och resurser på det. Smartcaze och Youroffice 

gör det företagen är bra på och låter en extern leverantör utföra det som de är mindre bra på. 

 

Enligt Gilley och Rasheed (2000) innebär överlåtandet av en funktion till en extern part en 

minskad risk för företag. Augustson och Bergstedt (1999) är dock noga med att belysa att den 

funktion som ska överlåtas till en extern part inte ska vara en del av företagets kärnkompetens 

utan ska endast vara en stödfunktion. Youroffice kärnkompetens ligger i deras kunskap inom 

redovisning och bokföring, något som görs mycket effektivare med hjälp av ett 

affärssysystem. Företaget är beroende av systemet för att kunna erbjuda deras kunder en 

effektiv ekonomihantering, men Olsson menar att redovisning trots allt skulle gå att utföra 

utan ett affärssystem. Företaget utövar en funktion som människan klarat genomföra genom 

alla tider och han anser att affärssystemet inte är en del av Youroffice kärnkompetens. Enligt 

Axelssons (1999) definition av kärnkompetens kan det även vara aktiviteter som är kritiska 

för företaget och som de inte skulle klara sig utan. Alla Annonser skulle även de klara sig utan 

deras affärssystem då det enligt Jonsson inte är något som genererar pengar eller som driver 

deras verksamhet framåt. Affärssystemet stödjer många aktiviteter, men deras kärnkompetens 

ligger i att de kan Internet. Uddh anser även han att Smartcaze inte är låsta till deras 

affärssystem. Han menar att företaget fortfarande skulle ha möjligheten att bedriva sin 

verksamhet utan affärssystemet då deras kärnkompetens ligger i deras sätt att göra affärer.  

 

Respondenterna anser att företagens kärnkompetens inte är förankrad i affärssystemet, men att 

systemen är viktiga för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Alla Annonser får till 

exempel ut rapporter från affärssystemet som visar deras ekonomiska läge, något Jonsson 

menar är avgörande för att fortsätta bedriva en verksamhet. I Youroffice fall skulle 

bokföringen ta mycket längre tid utan affärssystemet och de skulle aldrig kunna garantera 

deras kunder en säkrare och effektivare redovisning och bokföring utan sin ekonomimodul. 

Funktionerna som affärssystemet erbjuder minimerar arbetsbördan och effektiviserar 

processen, men eftersom deras molnbaserade affärssystem bygger på en standardstruktur tror 

alla respondenter att ett annat affärssystem kan erbjuda samma funktionalitet. Därför kan 

företagens affärssystem inte ses som en del av deras kärnkompetens.  

 

Augustson och Bergstedt (1999) skiljer på total outsourcing och selektiv outsourcing. Den 

förstnämnde innebär att företag överlåter minst 80% av en aktivitet till en extern part medan 

selektiv outsourcing innebär ett överlåtande av 20-80%. Då Youroffice, Smartcaze och Alla 

Annonser helt överlåtit all drift och hantering av affärssystemet har de alla genomfört en total 

outsourcing. Företagen sköter ingenting av driften och är helt beroende av att leverantören 

uppfyller sin del av avtalet. Bergman och Olsson anser att trots att avtalet är juridiskt 

bindande är det väldigt viktigt att parterna har ett förtroende för varandra. I både Alla 

Annonser och Smartcaze fall är det just detta förtroende man förlitar sig på. Alla 
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respondenterna tror att leverantören är beroende av att kunderna är nöjda och menar att det är 

bara att byta leverantör och system om de skulle missköta sig. 

 

5.2 Kostnader 

Enligt O’Brian och Marakas (2006) och Umble et al. (2002) är minskade kostnader en av 

fördelarna med att använda ett affärssystem. Det är enligt författarna dyrt för företag att ha 

flertalet mindre system som inte integrerar med varandra. Magnusson och Olsson (2009) 

menar att genom att integrera hela verksamheten och omarbeta processtrukturen minskas 

onödiga ledtider vilket leder till stora kostnadsbesparingar. Alla respondenter är överrens om 

att ett molnbaserade affärssystem kräver att företag anpassar sig till systemet, men de var 

också överrens om att detta inte behövde vara en nackdel för mindre företag. Företag måste 

genom att anpassa sig till ett standarsystem se över sina processer vilket många gånger kan 

resultera i att de kan utföras till en lägre kostnad. Detta var fallet för Youroffice som under 

övergången till deras affärssystem förbättrade sina processer vilket ledde till 

kostnadsbesparingar. Respondenterna från Youroffice menar att då systemleverantören får 

feedback från många kunder i olika branscher har leverantören kunskap om hur de kan 

förbättra och effektivisera kundernas processer. Jonsson från Alla Annonser delar denna 

uppfattning och menar att företag utan komplexa verksamhetsstrukturer relativt enkelt kan 

anpassa sig till standardsystem och ta del av kostnadsfördelarna. För Smartcaze är det ingen 

nackdel att anpassa sig efter standarder och följa beprövade processer. Uddh tror att många 

små företag inte har särskilt unika processer utan kan utnyttja samma process som flertalet 

andra företag och som visat sig vara mest effektiv och lönsam. 

 

Youroffice, Smartcaze och Alla Annonser betalar alla en fast avgift för deras molnbaserade 

affärssystem och har inte behövt göra någon större investering. Den fasta kostnaden gör den 

enligt Uddh och Bergman enkel att förutspå och beräkna. Företag som outsourcar kan enligt 

Gilley och Rasheed (2000) uppnå stora kostnadsbesparingar då de kan reducera investeringar 

i både anläggningar och utrustning. Enligt Biddick (2010) och Butrico et al. (2009) är en av 

fördelarna med molnbaserade affärssystem att det inte krävs någon investering i varken hård- 

eller mjukvara. Bergman och Olsson instämmer i detta och ansåg att Youroffice fick en 

ekonomisk frihet till följd av att det endast krävdes en dator och en Internetuppkoppling för 

att använda systemet. De instämmer också i att det till följd av utebliven investering fick 

kapital som kunde används till annat i verksamheten. Smartcaze var, som ett nystartat företag, 

inte säkra på hur det skulle gå i framtiden och ville därför inte investera dyrt i ett 

affärssystem. För dem innebar deras molnbaserade affärssystem en mindre ekonomisk risk. 

Uddh nämner till exempel att det är lättare för små och nya företag att börja i liten skala och 

testa sig fram utan att behöva binda upp kapital och låsa sig till ett specifikt system. För 

Smartcaze och Alla Annonser var kostnaderna dock aldrig en anledning till anskaffandet av 

ett molnbaserat affärssystem. 

  

Att driftkostnaderna försvinner kan enligt Magnusson och Olsson (2009) ge en väsentlig 

kostnadsminskning. Enligt författarna är 80% av IT-kostnaderna sammankopplade med drift 

och underhåll. Singelton (2006) menar vidare att internt drivna system har betydligt fler dolda 

kostnader än om man outsourcar systemet. Respondenterna från Youroffice, Smartcaze och 

Alla Annonser är alla överrens om att den största ekonomiska fördelen ligger i att företagen 

slipper betala för hantering och drift av affärssystemet. Bergman och Olsson ansåg att trots att 

det kan antas vara dyrare att hyra i längden har Youroffice gjort kostnadsbesparingar till följd 

av inte behöver betala för osynliga fel- och driftkostnader. Även Uddh tror att det blir en lägre 
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kostnad till följd av att hyra då drift och kostnaderna därtill uteblir. Jonsson håller med om att 

det är de uteblivna kostnaderna för backup och drift som bland annat gör molnbaserade 

affärssystem attraktiva, men tror inte på några väsentliga kostnadsskillnader mellan ett 

molnbaserat och lokalt installerat affärssystem. 

 

Vid användandet av outsourcing är den största kostnadsbesparingen enligt Montley-Saunders 

(2006) att företag bara behöver betala för vad de faktiskt använder. Detta innebär enligt 

författaren möjligheter för besparingar för företag som agerar på osäkra marknader eller med 

varierande förhållanden. Augustson och Bergstedt (1999) nämner att det går att betala endast 

för det företaget verkligen använder vilket ger en bättre kontroll på ekonomin. Alla Annonser 

och Smartcaze betalar endast per användare och modul vilket innebär en effektivare 

användning av resurserna enligt Uddh och Jonsson. Varje användare behöver inte ha tillgång 

till alla moduler och Uddh valde till och med bort moduler som han tillsammans med 

leverantören kom fram till att Smartcaze inte behövde. Anställda kan ha tillgång till endast de 

moduler de använder och företaget betalar därefter. För Alla Annonser är det dessutom en 

ekonomisk fördel i att de inte behöver betala extra för att använda samma affärssystem i de 

olika bolagen inom företagsgrupperingen. 

 

Liukko och Hubendick (2009) menar att företag inte behöver binda kapital och genom att 

utnyttja leverantörens skalfördelar blir kostnaden betydligt lägre än om företagen skulle sköta 

allt internt. Alla respondenter har bekräftat att företagen binder väldigt lite kapital tack vare 

det molnbaserade affärssystemet och att kapitalet istället kan användas till den del av 

verksamheten som genererar intäkter. Leverantörerna av de molnbaserade affärssystemen har 

enligt respondenterna flertalet kunder och kan därför erbjuda bättre service till lägre kostnad 

än om företagen hade drivit affärssystemen internt. Att upprätthålla säkerheten kostar för 

leverantören i stort sett lika mycket oavsett om det görs för tio eller hundra företag. Bergman, 

Olsson samt Jonsson påpekar att deras företag aldrig hade haft råd att upprätthålla samma 

säkerhet som de har med deras molnbaserade affärssystem internt. Leverantörens 

skalmöjligheter gör även att det inte är några svårigheter om respondenternas företag skulle 

expandera. Respondenternas företag behöver inte lägga kostnader på att bygga ut systemet 

utan det är med ett molnbaserat affärssystem enkelt att lägga till eller ta bort användare och 

moduler. 

 

5.3 Risk 

Då driften av affärssystemet endast ses som en stödaktivitet hos alla tre företagen anser 

respondenterna i enighet med Perkins (2004) att driften bör överlåtas till en extern part. 

Perkins (2004) och Montley-Sounders (2006) menar att aktiviteter som är av mindre betydelse 

för företag bör outsourcas. Youroffice, Alla Annonser och Smartcaze har inte tillräckligt med 

intern kompetens eller tid för att säkerställa säkerheten i systemet utan har vänt sig till en 

extern part. Respondenterna anser att de har för små företag för att anställa en person helt 

dedikerad till företagets IT-säkerhet och att det skulle vara alldeles för dyrt att upprätthålla en 

tillräcklig hög säkerhet internt. Jonsson anser att då Alla Annonsers data förvaras hos deras 

leverantör minskar risken för inbrott, brand eller att en backup glöms bort vilket även är en 

uppfattning som delas av Bergman och Olsson. Youroffice data lagras i brandsäkra rum vilka 

är utrustade med de nödvändigheter som krävs för att skydda informationen. Smartcaze 

information lagras hos affärssystemsleverantören vilket enligt Uddh minimerar risken för 

dataförluster om till exempel en dator skulle haverera. Alla respondenterna upplever att 
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företagens molnbaserade affärssystem ger en bättre IT-säkerhet vilket Liukko och Hubendick 

(2009) belyser är en av de stora fördelarna med att använda molntjänster.  

 

Enligt Larsson (2009) behöver företag till följd av molnbaserade tjänster inte investera dyrt i 

hård- och mjukvara vilket innebär minskade kostnader, men även en minskad risk då det i 

framtiden kan visa sig vara en helt felaktig investering. Detta är i enighet med respondenterna 

från både Youroffice och Smartcaze som menar att de molnbaserade systemen inte utsätter 

företagen för samma investeringsrisk som ett lokalt installerat system gör. På Youroffice 

behöver de med ett molnbaserat affärssystem aldrig oroa sig över att investera i maskinparker 

som löper risken att snabbt bli föråldrade. Att ansvara över sin egen IT kan innebära att 

företag får svårt att hänga med i utvecklingen vilket enligt Singelton (2006) snabbt leder till 

föråldrade IT-system. Youroffice behöver nu inte oroa sig över komplexa tekniska 

investeringar eftersom ansvaret ligger på deras systemleverantör. Uddh ansåg att Smartcaze, 

som startades som ett nytt bolag tog en mycket mindre risk när de valde att anskaffa ett 

molnbaserat affärssystem. Likt Perkins (2004) som anser att outsourcing är ett bra alternativ 

för att minska risken för företag som ska ta sig an riskfyllda projekt var Smartcaze 

inledningsvis inte villiga att investera i ett lokalt installerat affärssystem. Bergman anser att 

Youroffice molnbaserade affärssystem erbjuder en högre ekonomiskt flexibilitet och företaget 

har fortfarande möjligheten att precis som Biddick (2010) belyser, använda kapitalet till att 

investera i andra delar av verksamheten. 

 

5.4 Resurser och utveckling 

Företag drivs till outsourcing i förhoppning om att få expertis, kunskap och teknologi som inte 

är möjlig att uppnå internt (Greaver, 1999). Detta är respondenterna från Youroffice, 

Smartcaze och Alla Annonser överrens om och uppgav det som en anledning till varför de 

valt ett molnbaserat affärssystem. Bergman och Olsson menar att Youroffice har genom deras 

leverantör fått tillgång till en säljstödsmodul som de anser vara mycket bättre än om de hade 

utvecklat den internt. Vidare har företaget fått tillgång till ett mer modernt och uppdaterat 

affärssystem jämfört med om de hade ansvarat för systemet internt. Jonsson belyser att då 

leverantörens utvecklingsarbete inte enbart bedrivs för ett företag utan för flera ger det 

leverantören möjligheten att genomföra det både billigare och bättre än vad Alla Annonser 

hade haft möjligheten att göra. Detta överrensstämmer med Liukko och Hubendicks (2009) 

som anser att molntjänster kan erbjuda en funktionsrikedom som företag annars inte har en 

möjlighet att åstadkomma då de har krav från många kunder som driver på utvecklingen. Till 

följd av kraven från flera kunder får företag enligt författarna tillgång till funktioner som inte 

hade varit motiverat att investera i på egen hand vilket är precis vad respondenterna från både 

Youroffice och Alla Annonser belyser. I Smartcaze fall var uppfattningen något enklare och 

Uddh ansåg liksom Augustson och Bergstedt (1999) att det är bättre att överlåta ansvaret till 

någon som kan utföra tjänsten bättre. Smartcaze kan nu koncentrera sig på att sälja och deras 

affärssystem sköts bättre av en leverantör med fler resurser och mer kunskap än de själva, 

något som Augustson och Bergstedt (1999) menar är en stor anledning till varför framför allt 

små företag ska använda sig av outsourcing . 

 

Larsson (2009) nämner att det i molnet redan finns färdiga ramverk, datasamlingar och andra 

grundstrukturer som skulle ta tid och vara kostsamt att utveckla på egen hand. Bergman och 

Olsson menar att Youroffice har betydligt större möjlighet att få förbättringar i deras 

affärssystem med hjälp av deras leverantör än om de hade hanterat systemet internt. 

Leverantören har större kapacitet och fler resurser att utveckla affärssystemet än vad de själva 

har, detta eftersom leverantören utnyttjar storleksfördelar till följd av att de har flera kunder 



S i d a  | 38  
 

som kan utnyttja samma förbättringar. Detsamma anser Uddh och menar att leverantören 

hjälper Smartcaze med utvecklingen av affärssystemet och tar inget extra betalt för att 

utveckla en modul om de i framtiden kan använda den till andra kunder. 

 

Det är enligt Hayes (2006) betydligt mer problematiskt för företag att uppdatera eller ändra i 

ett vanligt lokalt system än vad det kan vara i ett molnbaserat. Vid en lokal uppdatering krävs 

det en mängd uppdateringar för varje applikation på varje arbetsstation och varje applikation 

måste ses över så att det fungerar med den nya miljön. Dessutom löper företag som själva 

ansvarar för den egna IT-strukturen enligt Singelton (2006) en risk att inte hänga med i 

utvecklingen. Jonsson anser att deras molnbaserade affärssystem är enklare att uppdatera och 

han är väl medveten om att med anpassningar och modifieringar skulle det bli betydligt dyrare 

för dem då uppdateringarna inte skulle vara det samma för dem som för alla andra företag. 

Uddh tror att då leverantören sköter utvecklingen kommer affärssystemets funktionalitet 

upprätthållas och han tror att systemet kommer fungera för Smartcaze i flera år framöver. 

Även Bergman och Olsson ser en fördel med att kunna använda ett modernt uppdaterat 

system som ständigt utvecklas vilket de säger aldrig hade varit möjligt internt för ett litet 

företag till samma kostnad.  

 

Augustson och Bergstedt (1999) nämner fördelar med en extern part, men belyser då inte det 

ur en utvecklingssynvinkel och vilka relationsfördelar det kan ge. Både Youroffice och 

Smartcaze har en relation med deras leverantör som bygger på att hjälpa varandra. 

Leverantören kan utveckla moduler efter deras behov, samtidigt får leverantören förslag på 

moduler som de kan utnyttja och sälja till andra kunder. Båda parterna vinner enligt Bergman 

och Olsson på att de kan hjälpas åt och utveckla varandras verksamheter. För Smartcaze 

bygger relationen på tjänster och gentjänster, leverantören hjälper dem med utveckling och de 

tipsar i sin tur om nya kunder. 

 

Armbrust et al. (2009) anser att skalbarheten är en stor fördel med molnbaserade affärssystem. 

Företag kan till följd av molnbaserade system anpassa kapaciteten efter behovet, vilket enligt 

författarna innebär att företag inte längre behöver vara rädda för att över- eller under 

dimensionera. Det skulle innebära en effektivare resursanvändning vilket enligt Larsson 

(2009) skulle spara energi och pengar för företag samtidigt som det bidrar till en mer 

miljövänlig utveckling. Alla respondenterna är överrens om att deras molnbaserade 

affärssystem gör dem effektivare, men att deras företag är alldeles för små för att anpassa 

kapaciteten efter olika tidpunkter. Alla Annonser och Smartcaze anpassar visserligen deras 

licenser till användarna vilket gör att de inte betalar för funktioner som de inte använder, men 

mer än så utnyttjar de inte skalfördelarna. Enligt Larsson (2009) är molntjänster ett 

miljövänligt alternativ då företag i högre grad endast utnyttjar vad de behöver. Att 

molnbaserade affärssystem är miljövänliga ser respondenterna från både Youroffice och 

Smartcaze som en bonus men inget de tog hänsyn till vid införandet. De menar, liksom 

Jonsson, att skalbarheten och miljöhänsynen kan vara en faktor för större företag, men att små 

företag inte får ut någon nytta av det. 

 

5.5 Införande 

Youroffice var det enda av de utvalda företagen där respondenterna såg den korta 

implementeringstiden som en klar fördel vilket stöds av en undersökning av Biddick (2010) 

som visade att en kort implementeringstid var den största anledningen till varför de 

undersökta företagen valt molnbaserade tjänster. Bergman menar att det går att använda det 

molnbaserade affärssystemet direkt efter att företag fått inloggningsuppgifterna, något som tar 
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lika lång tid som att registrera ett hotmail-konto. I övrigt behöver företag bara ha en dator och 

en Internetuppkoppling för att vara igång och använda affärssystemet. Enligt Larsson (2009) 

finns tekniken på plats hos leverantören vilket tillåter företag att snabbt ta del av den och att 

det blir en kortare tid mellan idé och pengar.  

 

Jonsson har inte konkret begrundat om det är en kortare implementeringstid för ett 

molnbaserat affärssystem. Han menar att företag behöver följa processen med att först  

identifiera behovet, sedan göra anpassade inställningar för att till sist föra över tidigare data 

till det nya affärssystemet. Jonsson vet inte om denna process går fortare med ett molnbaserat 

affärssystem än vid installationen av ett lokalt installerat affärssystem, men det var inget som 

Alla Annonser brydde sig om vid införandet. För Smartcaze var införandet av deras 

molnbaserade affärssystem en mycket enkel och kort process. Uddh beaktade inte 

implementeringstid och överföring av data som betydelsefulla vid valet om en anskaffning. 

 

5.6 Mobilitet 

Den största fördelen och anledningen till att Smartcaze och Alla Annonser införde ett 

affärssystem som en molntjänst var den ökade mobiliteten. För Youroffice var det inte den 

uttalade största anledningen, men var ändå en stor fördel. Alla respondenter anser att de blir 

mer mobila när de inte är begränsade till en plats eller en dator vilket stöds av Larsson (2009) 

och Heyes (2006). Även Liukko och Hubendick (2009) nämner att friheten att arbeta varifrån 

man vill och inte vara begränsad till en viss plats sparar företaget tid och gör att de kan 

utnyttja arbetskraften bättre än vad de kan med ett lokalt installerat system. Alla 

respondenterna anser att deras företag utnyttjar arbetskraften bättre och är effektivare med ett 

molnbaserat affärssystem. Bergman och Olsson beskriver till exempel möjligheten att koppla 

upp sig och arbeta på semestern vilket innebär att de kan arbeta när kunden kräver det. Uddh 

ser även han fördelen med att inte vara bunden till en viss plats, mobiliteten ger Smartcaze 

möjligheten att arbeta oavsett var i världen de befinner sig vilket gör dem mer effektiva. 

Jonsson stödjer de övriga respondenternas syn och belyser möjligheten med att enklare kunna 

lösa akuta problem och påpekar att de kan agera när kunden kräver det. Jonsson poängterar att 

det går att göra mobila lösningar för lokalt installerade system, men menar det är betydligt 

dyrare och mer komplicerat. De behöver nu bara en dator och en Internetuppkoppling vilket är 

enklare, mindre kostsamt och kräver inga avancerade IT-lösningar. 

 

O’Brien och Marakas (2006) nämner att affärssystem ger chefer tillgång till tvärfunktionell 

information om prestationer från alla delar av företaget vilket gör att de kan ta bättre beslut. 

Även Slack och Lewis (2008) beskriver integrationen av information och att alla har tillgång 

till samma data som affärssystemets största fördel. Tillgången till information är något som 

enligt alla respondenter har förbättrats med ett molnbaserat affärssystemet. Bergman och 

Olsson nämner att ett molnbaserat affärssystem ställer krav på att all information måste lagras 

i systemet. Det är för dem en fördel då det kräver att alla anställda måste dela med sig av sin 

information. Det viktiga för Bergman och Olsson är hur företaget använder informationen, 

inte vem som har den. Det är enligt Umble et al. (2002) en stor fördel att affärssystem 

generera data i realtid vilket leder till bättre information och beslut vilket Jonsson styrker, 

men nämner även att ett molnbaserat affärssystem faktiskt kan leda till ännu bättre data- och 

informationskvalité. Kvalitén blir för Alla Annonser bättre med ett molnbaserat affärssystem 

eftersom mobiliteten gör att informationen kan uppdateras oftare och anställda har en ökad 

tillgång till data. De behöver inte fysiskt vara på företaget för att skriva in eller uppdatera 

information. 
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6. Diskussion 

 

Vi kommer i diskussionen först redogöra för vår slutsats då vi besvarar vår 

problemformulering. Vi kommer vidare att diskutera reflektioner som har växt fram under 

studiens gång. Sist ger vi viss kritik till vårt resultat och avslutningsvis förslag på fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Vi ställde oss frågan vilka avgörande fördelar finns det för företag att anskaffa ett 

affärssystem som en molntjänst? Vi har under studien funnit ett antal fördelar som kan ses 

som avgörande till att företag införskaffar affärssystem som molntjänst. Det har visat sig att 

fördelarna i vår teoretiska referensram överrensstämmer bra med respondenternas syn på 

fördelar med molnbaserade affärssystem. Vår uppfattning är att de avgörande fördelarna med 

molnbaserade affärssystem kan härledas från fördelarna med affärssystem, molntjänster och 

outsourcing, men att de avgörande fördelarna även uppstår till följd av sammanslagningen av 

dessa.   

 

Mobilitet har i studien visat sig vara en avgörande fördel för alla undersökta företag. Vår 

uppfattning är att de undersökta företagen har insett hur viktigt det är att ha möjligheten att 

arbeta när och var som, speciellt på dagens krävande marknad där kunderna ställer höga krav 

och snabbt kan byta leverantör. Vi menar på att då marknaden ställer krav på snabba svar och 

tillgänglighet krävs det att anställda på ett enkelt och mobilt sätt kan komma åt affärssystemet, 

vilket möjliggörs av molnbaserade affärssystem. 

 

Överlåtandet av ansvaret till en extern part, så kallad outsourcing, har visat sig vara en 

viktigare och större faktor än vi anade. Det har i studien visat sig att nästan alla fördelar med 

molnbaserade affärssystem är till följd av att affärssystemet hanteras av en extern part. Drift, 

säkerhet och åtgärder av dolda fel är både tid- och kostnadskrävande, likaså att inneha 

kunskap, rätt resurser samt forskning och utveckling. Det har i vår studie framkommit att 

respondenterna inte anser att små företag har möjlighet att konkurrera inom dessa områden då 

leverantörerna drar nytta av storleksfördelar. Vår uppfattning är att genom att lämna ut driften 

av affärssystemet utanför företaget får företag en minskad risk och större tillgång till resurser 

samt tillåts fokusera på kärnverksamheten som genererar inkomster, inte kostnader. 

 

Kostnader som vi på förhand trodde skulle vara en stor anledning till val av molnbaserade 

affärssystem har i vår studie visat sig endast vara en indirekt fördel. Vi har insett att alla 

respondenterna från de olika företagen tror att det molnbaserade affärssystemen innebär en 

mindre kostnad, men att detta är till följd av att ansvaret ligger på en extern leverantör. 

Överlåtandet av ansvar över systemet till en extern part menar vi indirekt ger minskade 

kostnader i form av att företagen själva inte behöver göra investeringar, får tillgång till den 

senaste tekniken, kan utnyttja leverantörens storleksfördelar samt att det frigörs tid och 

resurser som kan användas till den egna kärnverksamheten. Kostnader har inte nämnts av 

respondenterna som en avgörande faktor, men alla har trots det påvisat att de själva inte kan 

utföra vad deras leverantör kan till samma kostnad.  
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Figur 6:1 Modell över de avgörande fördelarna (Källa: egen konstruktion) 

 

Figur 6:1 ska illustrera de avgörande fördelarna med att använda ett molnbaserat affärssystem. 

Molnet i figuren representerar molntekniken som ger företag mobilitet och som är avgörande 

för att de andra fördelarna ska infrias. Det är till följd av molntekniken som en extern part 

uppnår storleksfördelar vilket gör att de kan erbjuda kunder bättre tillgång till resurser. Med 

en extern part som hanterar affärssystemet minskar risken och företag ges möjligheten att 

fokuserar på den egna kärnkompetensen. Figur 6:1 ska visa på att den externa parten inte är en 

fördel i sig, men att den leder till fördelar och indirekt till minskade kostnader. 

  

 
Tabell 6:1 En fördjupning av minskad risk, tillgång till resurser och fokus på kärnkompetens 

            (Källa: egen konstruktion) 

Minskad risk Tillgång till resurser Fokus på kärnkompetens 

Minskad risk för förlegad 

kompetens 

Tillgång till kompetens och 

specialist kunskap 

Fokus på inkomstgenererande 

aktiviteter 

Inget behov av en omfattande 

kapitalinvestering 

Större och snabbare tillgång 

till resurser 

Ökar effektiviteten i 

kärnverksamheten 

Minskad risk för föråldrad 

teknik 

Tillgång till ny och modern 

teknik 

Inget krav på att sköta driften av 

affärssystemet 

Minskat risk för att inte klara 

den tekniska utvecklingen 

Tillgång till bättre 

utveckling av hård/mjukvara 

Fokusera på att bli 

konkurrenskraftigare 

Minskad risk för datahaveri Tillgång till bättre 

datasäkerhet 

 

Minskad risk i form av 

enkelheten att byta leverantör 

Tillgång till leverantörens 

kärnkompetens 

 

Hög ekonomisk kontroll med 

en fast månadsavgift 

Betalar endast för det som 

används 

  

Minskad risk för oväntade 

kostnader 

Effektivare förbättring av 

processer 

  

 Tillgång till leverantörens 

hårdvara och datorkraft 
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Tabell 6:1 består av tre kolumner med rubrikerna minskad risk, tillgång till resurser och fokus 

på kärnverksamheten. De tre rubrikerna är i studien identifierade som tre av de avgörande 

fördelarna som företag upplever med att en extern part via molnet hanterar affärssystemet. 

Tabellen har som syfte att på en djupare nivå ge exempel på fördelar som minskad risk, 

tillgång till resurser samt fokus på kärnverksamheten består av. Anledningen till varför 

minskade kostnader och mobilitet inte finns med i tabell 6:1 är för att de inte kräver någon 

fördjupning. En extern part finns inte med i tabellen eftersom det inte är en fördel, utan 

fördelarna uppkommer till följd av utnyttjandet av en extern part. 

             

6.2 Reflektioner 

Något som verkligen förvånade oss under studien var respondenternas syn på säkerhet. Vår 

uppfattning var tidigare att säkerheten var den stora bristen med molnbaserade affärssystem 

eftersom data inte sparades inom den egna verksamheten. Vi har fått ändra vår uppfattning 

eftersom enligt respondenterna är det en fördel att leverantören ansvarar över deras data. 

Respondenternas menar att små företag inte har råd med den fysiska och kompetensmässiga 

säkerhet som krävs för att drifta affärssystemet internt. För Youroffice, Smartcaze och Alla 

Annonser har säkerheten därför blivit högre med ett molnbaserat affärssystem. Detta är för 

oss en stor förändring av synen på molnbaserade tjänster, det är möjligt att tvivlet till att 

lämna ut information idag har överkommits av förbättrad teknik och stärkt förtroende för 

utomstående leverantörer. 

Den molnbaserade tekniken är förhållandevis ny och molnbaserade affärssystem är ett vidare 

användningsområde. Att det är ett nytt användningsområde upptäckte vi tydligt då vi hade 

problem att få tag i företag som uppfyllde kravet om ett fullständigt molnbaserat affärssystem. 

De företag vi fick kontakt med och kunde utföra intervjuer hos räknas alla enligt EU:s 

rekommendation 2003/361/EC som små företag. Vi var i kontakt med större företag, men de 

använde endast en eller ett fåtal av modulerna som molntjänster och uppfyllde därför inte vårt 

krav. Detta gav oss tidigt intrycket om att det var främst små företag som använde 

molnbaserade affärssystem. Vi undrade om så var fallet och om det hade att göra med de 

större företagens komplexitet eller med de molnbaserade affärssystemens funktionalitet . 

Under studiens gång har vi under intervjuerna insett att det troligen är båda anledningarna. 

Molnbaserade affärssystem är nytt och leverantörerna av molnbaserade affärssystem är i 

många fall mindre än IT-avdelningarna på de stora företagen. Detta innebär att stora företag i 

många fall besitter fler och större resurser än leverantörerna, något som inte var fallet för våra 

respondenter. Enligt vår uppfattning innebär det att stora företag inte tror att de skulle få 

bättre datasäkerhet, drift, kompetens och utveckling vid överlåtande till en extern part, något 

som alla respondenter belyste som anledningar till anskaffandet av ett molnbaserat 

affärssystem. Vi menar att stora företag är mer skeptiska till att överlåta ansvaret till en extern 

part eftersom de kan matcha leverantörens resurser och har då ingen anledning att överlåta 

ansvaret. Istället tror vi att större företag skulle vara intresserade av fördelar som skalbarhet 

och resursutnyttjande. Möjligheten att anpassa IT-kapaciteten efter behovet har aldrig varit 

aktuellt för respondenterna, men enligt Armbrust et al. (2009) och Larsson (2009) är det 

fördelar som ger möjligheter till stora kostnadsbesparingar. Enligt författarna kan de genom 

ett effektivt utnyttjande av resurser minska på oanvänd kapacitet och skulle då i större 

utsträckning betala för vad de faktiskt använder vilket enligt vår uppfattning är fördelar och 

anledningar som stora företag skulle lockas av.  

 

Alla respondenter var vid införandet av deras molnbaserade affärssystem tvungna att anpassa 

sig till systemet. Genom vår studie har vi fått uppfattningen att de molnbaserade 
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affärssystemen levereras som ett standardpaket där modifieringar kan göras, men att de är 

dyra och icke önskvärda. Alla respondenter har belyst att det inte behöver vara någon större 

skillnad på standardfunktioner mellan mindre företag vilket gör att de enklare kan anpassa sig 

till systemet. Vår uppfattning är däremot att stora företag med mer avancerade affärsprocesser 

inte kan anpassa sig lika enkelt till ett standardsystem. De har troligen krav på unika 

modifieringar för att systemet ska stödja deras processer, något som vi har uppfattningen om 

att traditionella affärssystemsleverantörer ger en bättre möjlighet till. Vi menar på att de inte 

är villiga att anpassa verksamheten efter systemet utan vill anpassa systemet efter 

verksamheten.  

 

Att systemen är standardiserade menar vi dock inte ska kopplas samman med molnteknikens 

funktionalitet och möjligheter. Vår uppfattning är att de molnbaserade affärssystemen redan 

idag eller inom en snar framtid kan erbjuda samma unika modifieringar som stora traditionella 

affärssystem, men att det idag inte är en efterfrågad lösning eftersom det skulle kosta väldigt 

mycket mer. Möjligheten att erbjuda en unik molnlösning till varje företag anser vi går emot 

hela grundtanken med de molnbaserade tjänsterna. Vi är av uppfattningen att 

standardiseringen av affärssystemet är vad som möjliggör för leverantören att sälja samma 

tjänst till ett stort antal kunder vilket resulterar i storleksfördelar. Det är storleksfördelarna 

som ger leverantören möjlighet att erbjuda kunderna säkerhet, resurser, minskad risk till en 

lägre kostnad. Med unika lösningar skulle affärssystemet inte längre vara standardiserat, 

storleksfördelarna skulle utebli och leverantören skulle inte längre kunna erbjuda tjänsten till 

en lägre kostnad. Det vi menar är att trots att leverantörer kan erbjuda unika molnbaserade 

lösningar finns risken att lönsamheten försvinner för både kunden och leverantören om 

storleksfördelarna uteblir.  

 

Molnbaserade affärssystem har enligt oss potentialen att ersätta de lokalt installerade 

affärssystemen, men för närvarande anser vi dock att det främst är små företag som kan dra 

störst nytta av molnbaserade affärssystem. Små företag har en begränsad IT-kompetens eller 

ingen alls, något som ett molnbaserat affärssystem inte ställer krav på. Vi är övertygade om 

att stora företag kommer använda vissa moduler som molntjänster och allt eftersom flytta över 

fler moduler till molnet, men om de kommer våga ta steget och överlåta hela affärssystemet 

till en extern part inom snar framtid ställer vi oss mer skeptiska till.  

 

6. 3 Kritik till den egna slutsatsen 

Alla respondenter använder ett mindre molnbaserat affärssystem och det finns större 

leverantörer av molnbaserade affärssystem på marknaden. Vi anser att de mest avgörande 

fördelarna för en anskaffning av ett molnbaserat affärssystem är den ökade mobiliteten samt 

användandet av en extern part vilket i sin tur leder till fördelar och kostnadsbesparingar. För 

att stärka vårt resultat borde vi även ha undersökt större företag och företag som använder ett 

större molnbaserat affärssystem för att se om de hade belyst samma fördelar.  

 

Vi har även valt att se på fördelar ur ett ledningsperspektiv. Det är möjligt att det finns andra 

fördelar som berör de anställda mer vilket vi borde ha undersökt. Vi anser ändå att många 

företag kan dra nytta av vårt resultat vid anskaffning av ett molnbaserat affärssystem för att se 

om deras behov passar in på de avgörande fördelar som vi har belyst. Vi tror även att 

konsultfirmor kan använda vårt resultat till att förstå vad företag ser som viktiga fördelar och 

på så sätt utnyttja detta när de marknadsför sina system. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Genom att studera molnbaserade affärssystem har vi fått andra tänkbara uppslag som kan vara 

intressant att forska vidare kring. 

 

 En studie av molnbaserade affärssystem bland större företag och skillnaden mot 

mindre företag. Undersöka om de fördelar vi har kommit fram till även kan 

identifieras hos större företag som använder molnbaserade affärssystem. Vi tycker det 

hade vart mycket intressant och menar att forskarna skulle kunna använda vårt resultat 

att jämföra med. 

 

 En kvantitativ studie om fördelar för molnbaserade affärssystem för att få en större 

bredd och för att kunna dra slutsatser som är mer generella. Vi tror att det skulle vara 

svårt att sammanställa en lista med alla väsentliga fördelar, men anser att det trots allt 

hade kunnat resultera i ett intressant resultat. Vi anser att forskarna skulle kunna 

använda vårt underlag för att undersöka om vår slutsats skulle kunna generaliseras till  

en större population.  

 

 En studie med företag som har använt ett lokalt installerat affärssystem, men övergått 

till ett molnbaserat eller tvärtom för att få fram ett jämförande resultat. Fördelarna med 

molnbaserade affärssystem skulle då kunna sättas i kontrast med fördelarna med ett 

lokalt installerat system. Forskarna skulle kunna se vilka skillnader som existerar samt 

se om det ena systemet anses bättre än det andra.  

 

 En studie där nackdelarna med molnbaserade affärssystem sätts i kontrast med 

fördelarna. Forskarna skulle då undersöka både vilka fördelar och nackdelar företag 

upplever med molnbaserade affärssystem och jämföra dessa med varandra.  

 

 En studie som undersöker möjligheten för stora företag att utnyttja skalfördelar och på 

ett effektivare sätt utnyttja resurskapaciteten. Forskarnas resultat svarar på frågan om 

ett förbättrat resursutnyttjande kan vara en anledning för stora företag att anskaffa ett 

molnbaserat affärssystem.  
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Bilaga 1 Intervjuguide         
 

På alla våra frågor har vi bett respondenterna att utveckla och komma med exempel. Vi har på 

vissa svar från respondenterna kommit med följdfrågor. 
 

Allmänt 

Vad är ert namn?      

Vad heter ert företag? 

Vad är din yrkesbakgrund, vad har du tidigare arbetat inom? 

 

Hur länge har ni haft ett moln baserat AS system? 

Var du med i beslutet att införa affärssystem som molntjänst på ert företag? 

 

Fördelar med en molntjänst 

Kostnader 

 Har det blivit en förbättring eller försämring kostnadsmässigt jämfört med att ha 

systemet internt?  

 Anser ni att ni har en effektivare användning av er kapacitet nu jämfört med innan?  

 Hur ser du på kostnaderna med att hyra jämfört med att med att köpa? Hur ser era 

driftkostnader ut i ert nuvarande system? Har ni upplevt någon förändring?  

 Tror ni er lösning är billigare eller dyrare än att driva AS själva?  

Risk 

 Hur ser du på att det inte krävdes någon stor investering vid köpet/införandet? 

 Vad behövde ni investera i för hård- och mjukvara vid införandet? 

 Hur gör ni när systemet börjar bli föråldrat? Hur gör ni när ni behöver något mer?   

 Känns det som om ni tar mer eller mindre risker att ha AS som molnet jämfört med 

internt?  

Flexibilitet 

 Anser du att AS via molntjänster innebär en minskad eller ökad skalbarhet?  

 Kan ni anpassa/modifiera systemet efter era behov?  

 Använder ni systemet lika mycket under olika tidpunkter på dygnet? 

 Anser ni att det finns något som begränsar er flexibilitet i form av AS som molntjänst? 

 Hindras ni på något sätt av att behöva följa något som är standardiserat? 

Grön It 

 Vet du hur molntjänster bidrar till grön it? 

 Anser du att ni bidrar till grön IT? Om, var det en bidragande faktor eller bara en 

bonus? 

Modernt 

 Hur ser ni på molnbaserade tjänster i framtiden?  

 Tror du att det kommer bli föråldrat med internt system? Tror du det gör någon 

skillnad för små och stora företag? 

 Tror ni företag måste anpassa sig till den här tekniken i framtiden? Tror du det gynnar 

er att vara tidigt ute i det här området? (first move advantage) 

Mobilitet 

 Anser du att ni har blivit mer eller mindre mobila med AS som molntjänst? 

 Är mobilitet viktigt för ert företag? Vilka fördelar anser ni detta kan innebära?  

Hur ser ert behov av IT-personal ut nu sedan ni skaffade AS som molntjänst? 

 Vilken IT-kompetens krävs hos er? 

 Anser du att ni får den service som ni behöver från leverantören? 

 Hade ni IT kompetens på företaget innan? Någon IT personal? 
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 Var det bättre eller sämre med att ha IT kompetensen internt? 

Snabbhet 

 Anser du att ett AS som molntjänst går snabbare eller långsammare att implementera 

och börja använda sig av? 

 Finns det några andra punkter gällande införandet som ni anser är bra eller dåliga? 

 Hur gick er process till? 

Säkerhet  

 Hur viktigt är säkerheten i systemet för er? Är du nöjd med nuvarande säkerhetsnivå? 

Vad har ni för garantier? 

 Ställs det höga krav på er infrastruktur med det nya systemet?  

 

Fördelar allmänt 

Vilka av dessa punkter har varit mer viktiga och kritiska än andra? Tror du detta gäller 

generellt för andra företag också? 

Ger investeringen i ert system önskat resultat? 

Är affärssystem som molntjänst bättre lämpad för er verksamhet än ett traditionellt system? 

Är ni låsta till någon bindningstid för tjänsten?  

Har ni gjort några ekonomiska beräkningar innan ni införde systemet?  

Är det något till du vill tillägga? 

 

Affärssystem 

Vad är din definition på affärssystem? 

Vilket affärssystem använder ni?  

Är det något till du vill tillägga? 

 

Outsourcing 

Vad är din definition av kärnkompetens? 

 Identifierade ni er kärnkompetens innan ni outsourca? 

 Vad betecknar du som er kärnkompetens? Är affärssystemet på något sätt integrerat 

med er kärnkompetens? 

 Anser ni att man kan outsourca aktiviteter som är av kärnkompetens? 

 

Fördelar med outsourcing 

Har ni genom outsourcing av ert AS fått förändrad tillgång till teknologi, kunskap, resurser 

och kompetens som ni inte haft tillgång till internt? 

Har ni upplevt något positivt eller negativt med att ha en extern leverantör som är ”objektiv” 

och inte ingår i företaget? 

Anser du att outsourcing av ert AS innebär att ni kan fokusera mer på andra saker jämfört om 

ni hade haft AS internt?  

Anser ni att det ni har fått en effektivare användning av resurser, att ni endast betalar för vad 

ni använder, till följd av outsourcing av ert AS? 

Hur ser ni på risken, ökat/minskat, till följd av att ni outsourcat ert AS? 

Vem, vad var din största påverkande faktor vid beslutet? 

 

Något övrigt du vill kommentera? 
 


