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Abstract 
This thesis is written in Swedish. 

 

Cloud services are not a new concept but a trend that now is more current than ever. 

There have been many different kinds of storage services over the internet for more than 

ten years but now this trend has grown to be topical in the IT-industry. For the customers 

a cloud service means that they buy the functions or services that they are in need of over 

the internet and the supplier handles the administration and the operation. This means that 

the customer does not need as much hardware and programs internally. Currently ERP-

system suppliers have started to offer their customers to put their ERP-systems in the 

cloud. For the customers this means that they do not need to have any servers or to handle 

operations and installations because the supplier provides that service. The payment 

model that is available for ERP-systems with cloud services are monthly or weekly 

payments, or peruse.  Furthermore the customers only have to pay per user and the 

number of functions that they use in the ERP-system. This opens the possibility for 

smaller enterprises that earlier could not afford to invest in more sophisticated systems. 

Despite all the benefits with ERP-systems with cloud services there are still doubts from 

the customers. In order to get the customers to invest the supplier need to be able to 

provide complete answers regarding any questions. The customers insecurity made it 

interesting for us to find out what the ERP-system supplier should considerate when they 

are going to deliver ERP-systems with cloud services. To find this out we designed our 

own theoretical framework and used it as a base in the make of our interview questions to 

the suppliers of ERP-systems. We asked questions that helped us to find out what 

strengths, weaknesses, opportunities and threats there are with ERP-systems with cloud 

services. To find out what the customers, that do not buy ERP-systems with cloud 

services today, need in order to invest we made questions for the customers based on the 

interviews with the suppliers.  After this study we have been able to present the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats that the suppliers and the customers can experience 

with ERP-systems with cloud services. We have created guidelines for what the suppliers 

should consider when they are going to deliver ERP-systems with cloud services to the 

customers. 
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IV 

Sammanfattning 
Molntjänst är inget nytt begrepp men det är en trend som nu blivit mer aktuell än 

någonsin. Det har funnits olika typer av lagringstjänster via internet i över tio år men nu 

har trenden molntjänst blossat upp till att bli högaktuellt inom IT-branschen. För kunden 

innebär en molntjänst att de köper de funktioner eller tjänster som de har behov av via 

internet och leverantören hanterar administration och drift. Kunden behöver dessutom 

inte ha lika mycket hårdvara och programvara internt. Något som är aktuellt nu är att allt 

fler affärssystemsleverantörer börjar erbjuda sina kunder att lägga affärssystem i molnet. 

För kunderna innebär det att de inte behöver ha några egna servrar hos sig och de behöver 

inte hantera drift och installationer för det hanterar leverantören åt dem. 

Betalningsmodellen de molnbaserade affärssystemen har innebär att kunden betalar 

månadsvis, veckovis eller per användningstillfälle. Dessutom behöver de endast betala 

för antalet användare och antalet funktioner som de har i affärssystemet. Detta öppnar 

upp möjligheten för mindre företag som tidigare inte haft råd att investera i de mer 

sofistikerade systemen. Trots att det finns många fördelar med molnbaserade 

affärssystem råder det ändå en osäkerhet bland kunderna. De har många funderingar som 

de vill ha besvarade och om inte leverantören lyckas ge dem ett komplett svar är det inte 

säkert att de vågar investera i molnbaserade affärssystem. Att det finns en osäkerhet 

bland kunderna gjorde det intressant för oss att ta reda på vad affärssystemsleverantörer 

bör beakta när de ska börja leverera molnbaserade affärssystem. För att kunna ta reda på 

detta fick vi först utforma vår teoretiska undersökning för att ha det som underlag i 

utformandet av intervjufrågor till leverantörer av affärssystem. Vi ställde frågor som 

hjälpte oss att ta reda på vilka styrkor, svagheter, möjligheter och risker som de ser med 

molnbaserade affärssystem. Utifrån de intervjuerna utformade vi frågor till kunder som 

inte köper sina affärssystem via molnet idag för att ta reda på vad som krävs för att de ska 

investera i molnbaserade affärssystem. Vi har efter denna studie kunnat presentera de 

styrkor, svagheter, möjligheter och risker som leverantörer och kunder ser med 

molnbaserade affärssystem. Vi har tagit fram riktlinjer till vad leverantörer bör beakta när 

de ska börja leverera molnbaserade affärssystem till kunderna. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ger vi en bakgrundsbeskrivning till vad affärssystem, molntjänster och 

SWOT innebär, vi beskriver även vår problemställning samt redovisar våra 

forskningsfrågor för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Inledande undran 

Vid val av forskningsområde var vår inledande tanke att vi ville fokusera på 

verksamhetsutveckling i någon form. För att kunna göra detta på bästa sätt valde vi att ta 

hjälp av kontakter i näringslivet i form av ett konsultbolag för att få hjälp med att hitta ett 

relevant och intressant ämne. Vi fick då tips om den senaste trenden molntjänster samt 

kombinationen att leverera affärssystem via molntjänster som är ett högaktuellt ämne. 

Efter att ha läst in oss på ämnet så kände vi att det var ett väldigt intressant och aktuellt 

forskningsområde och valde att ha vår utgångspunkt inom detta ämne. 

1.1.2 Bakgrundsbeskrivning 

Trenden att leverera olika tjänster via molnet har funnits ett bra tag men nu är det 

högaktuellt på marknaden med molntjänster inom området affärssystem. Affärssystem är 

generellt verksamhetsövergripande och syftet med dessa system är att effektivisera hela 

verksamheten genom ett effektivt nyttjande av IT. Affärssystemet är ett stöd till 

företagets affärsprocesser för att göra dem så effektiva som möjligt samt ett sätt att 

hantera den information som företaget är i behov av.  

 

Affärssystem i dess nuvarande form är ett begrepp som kan spåras tillbaka till tidigt 

1970-tal, då ett system skapades med specifik design för att underlätta 

materialplaneringen för verksamheter inom biltillverkningsindustrin. Från då tills idag 

har affärssystemen utvecklats successivt. Under 1990-talet kom det mer 

verksamhetsövergripande system som täckte hela verksamheten och under 2000-talet 

kom Web service vilket är ett sätt att utbyta tjänster mellan olika system utan att behöva 

sammankoppla systemen statiskt. Detta innebär att systemen inte bara stödjer den 

nuvarande verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt utan även dynamiskt stödjer 

verksamhetens framtida och kommande behov (Magnusson, J. Olsson, B.  2005).   

Magnusson och Olsson skrev år 2005 att utvecklingen av affärssystem är i full gång och 

spänningen om vad som kommer ske inom området är hög. De ställde sig frågan om vad 

som är nästa steg inom affärssystemsbranschen efter Service-Oriented Architecture 

(SOA). Fokuset inom SOA är serviceorienterat och är ett sätt att koppla samman tjänster 

för att få ett integrerat systemstöd. Kan det vara så att molntjänster är nästa steg inom 

affärssystemsbranschen efter SOA? 

 

Molntjänst är inget nytt begrepp, men det är en trend som nu har blivit mer aktuell än 

någonsin. Olika typer av lagringstjänster via internet har dock funnits i över tio år men nu 

har denna trend blossat upp ordentligt. Det finns inte en bestämd definition av vad en 

molntjänst faktiskt är, det finns ett flertal olika definitioner. En vanlig beskrivning är att 
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det är en mjukvaruservice där kunden kommer åt applikationen som den beställt online 

och betalar t.ex. månadsvis för antalet användare som har använt just den applikationen 

(Babcock, C. 2010). Det är leverantören för molntjänsten som står för driften av 

applikationerna vilket innebär att kunden inte behöver ha någon driftavdelning som 

hanterar detta. En annan beskrivning är att kunden kan flytta alla sina nätverksresurser 

eller delar av dem ut på nätet för att leverantören av molntjänsten ska kunna hantera det 

åt dem. Denna lösning kan vara bra för små företag som inte har möjligheten att ha någon 

drift- eller IT-avdelning men även för de större företagen som vill kunna minska sina 

drift- och IT-avdelningar. Att gå över till molntjänster innebär att det inte krävs lika 

mycket hårdvara och det behövs inte programvara internt som annars kräver 

administration och drift för företaget. Kunden behöver dessutom bara köpa de tjänster 

som den behöver och vill ha vilket inte alltid är fallet när de inte använder molntjänster 

skriver Mikael Söderlind i sin artikel ”Så fungerar molnet” (2011).  

 

Det finns olika typer av moln, de moln som det för det mesta talas om är publika och 

privata. Publika moln är vanligast och innefattar vanliga internettjänster och är öppna för 

alla som vill betala för dem. Privata moln kan även kallas för interna moln och de håller 

sig inom ett och samma nätverk. I många fall är målet för privata moln att koordinera 

dem med ett publikt moln (Babcock, C. 2010 s. 241). Denna sist nämnda koordinering 

mellan privata och publika moln brukar kallas för hybridmoln.  

 

Vi har fokuserat på att forska kring användandet och leveransen av affärssystem via 

molnet, för att få ett underlag har vi benat ut vad molntjänster faktiskt är och hur det 

fungerar. Vi har analyserat hur kunder och leverantörer ser på molntjänster genom att 

använda oss av en SWOT-analys. Det innebär att ta reda på vilka styrkor, svagheter, 

möjligheter och risker det finns för en affärssystemsleverantör som ska börja leverera 

molnbaserade affärssystem för att kunna ställa resultaten mot varandra (Tonnquist, B. 

2008). När en kartläggning av dessa gjorts så har vi kunnat dra slutsatser om vad 

affärssystemsleverantören bör beakta när de ska börja leverera molnbaserade 

affärssystem. 

1.1.3 Ämnesrelatering och tidigare forskning 

Eftersom vi i denna studie har studerat en ny trend inom affärssystemsbranschen anser vi 

att studien har en tydlig ämnesrelatering till området informatik. Att utveckla 

verksamheten till att börja leverera molnbaserade affärssystem är en del av 

verksamhetsutvecklingen. Enligt Institutionen för data- och affärsvetenskap på 

Högskolan i Borås innebär informatik att vi studerar utvecklingen och användningen av 

informationsteknik inom verksamheter vilket är något vi gjort i vår studie. Vid val av 

område för vår forskning upptäckte vi att tidigare forskning, litteratur och tidsskrifter 

fokuserar främst på användandet av molntjänster ur kundens perspektiv. Alexander 

Payman och Anders Petersson skrev en kandidatuppsats för Högskolan i Halmstad, 

sektionen för ekonomi och teknik, som handlar om fördelar med molnbaserade 

affärssystem. Den heter ”Molnbaserade affärssystem – fördelen med en anskaffning av 

affärssystem som molntjänst. Den fokuserar dock på det vi tog upp tidigare, kundens 

perspektiv och vad kunden ser för fördelar med användandet av molnbaserade 

affärssystem. Deras studie tog upp hur kunden ställer sig till dessa tjänster men inte hur 
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leverantören ska hantera kundernas eventuella osäkerheter. Då vi ansåg att det fanns en 

brist på information till leverantörerna gällande vad de bör beakta när de ska börja 

leverera molnbaserade affärssystem valde vi att fokusera vår studie på det området. 

1.1.4 Initial begreppsprecisering 

Under bilaga 1 har vi lagt en begreppslista där vi har förklarat ord som kan vara otydliga 

och svåra att förstå i uppsatsen. Några av orden används flitigt inom IT-branschen och 

har kommit fram under våra intervjuer, därför har vi inga källor på de begreppen utan 

bara en beskrivning på vad de innebär enligt oss och de personer som vi har intervjuat. 

 

1.2 Forskningsfrågor och syfte 

1.2.1 Problemställning 

Eftersom begreppet molntjänster är ett hett ämne just nu finns det mycket litteratur som 

beskriver just detta. Vi upplever att litteraturen främst riktar sig till vad kunder ska beakta 

vid introducerandet av att använda molnbaserade tjänster samt vilka olika typer av 

molntjänster det finns. Det vi ser som ett problem är att det finns en bristande kunskap 

hos de företag som funderar på att introducera molntjänster till sina kunder. Stor fokus i 

tidsskrifter ligger på just molntjänsternas positiva effekter och hur lönsamt det är för 

kunden. Det vi ville veta var vad företaget, i detta fall affärssystemsleverantören, bör 

beakta när denne ska börja leverera sina produkter via molntjänster. För att ta reda på 

detta har vi undersökt hur leverantörer och kunder ser på styrkor, svagheter, möjligheter 

och risker med molnbaserade affärssystem. I vår studie fokuserar vi på en 

affärssystemsleverantör som idag inte använder molntjänster men är intresserad av att 

göra det. Hur deras verksamhet kommer att påverkas av förändringen är en central fråga 

så därför har vi att undersökt vad de måste beakta om de ska börja leverera affärssystem 

via molntjänster. 

1.2.2 Forskningsfrågor 

Huvudfråga 

1. Vad bör en affärssystemsleverantör beakta när de ska börja leverera molnbaserade 

affärssystem? 

Delfrågor 

1.1 Vilka möjligheter respektive risker finns när en affärssystemsleverantör ska börja 

leverera molnbaserade affärssystem? 

1.2 Vilka styrkor respektive svagheter finns med att använda molnbaserade 

affärssystem? 

 

1.2.3 Syfte 

Syftet med vår studie var att ta fram riktlinjer gällande vad en affärssystemsleverantör 

bör beakta när de ska börja leverera affärssystem via molntjänster. Detta för att det finns 

för lite information om vad en affärssystemsleverantör ska tänka på när de ska börja 
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leverera tjänster via molnet. Den information som finns riktar sig främst till vad en kund 

ska tänka på när den ska köpa tjänster via molnet. Därför har vårt syfte med denna studie 

varit att ta reda på vilka aspekter som affärssystemsleverantörer bör beakta för att kunna 

framställa riktlinjer till dem. Vi framställde våra riktlinjer utifrån den förståelsen vi 

skapade genom tolkning vilket innebär att vi tolkade de svar som vi fick under 

intervjuerna. 

1.2.4 Kunskapskaraktärisering och förväntat resultat 

Våra förväntade resultat med studien var att ta fram riktlinjer till vad en 

affärssystemsleverantör ska beakta när de ska börja leverera affärssystem via molnet. Vi 

ville även ta fram en förklaring av de möjligheter, risker, styrkor och svagheter som finns 

vid användandet och leveransen av molnbaserade affärssystem. För att visa sambanden 

mellan frågeställning, syfte, förväntat resultat samt kunskapskaraktärisering valde vi att 

sammanställa detta i tabellen nedan. 

Fråga Syfte Förväntat resultat Kunskaps- 

karaktär 

1. Vad bör en 

affärssystemsleverantör 

beakta när de ska börja 

leverera affärssystem 

via molnet?  

 

Att ta reda på riktlinjer 

gällande vad 

affärssystems-

leverantörer ska beakta 

när verksamheten ska 

börja leverera 

affärssystem via 

molnet. 

Att ta fram riktlinjer till 

vad 

affärssystemsleverantörer 

ska beakta när de ska 

börja leverera 

affärssystem via molnet. 

Prospektiv, 

vägledande, 

värde, 

förklarande, 

kategoriell, 

förståelse 

1.1 Vilka möjligheter 

respektive risker finns 

när en 

affärssystemsleverantör 

ska börja leverera 

molnbaserade 

affärssystem? 

Att ta reda på vilka 

möjligheter respektive 

risker det finns med att 

leverera molnbaserade 

affärssystem. 

Att ta fram en förklaring 

över vilka möjligheter 

respektive risker det finns 

med att leverera 

molnbaserade 

affärssystem. 

Värde, 

förklarande, 

kategoriell 

1.2 Vilka styrkor 

respektive svagheter 

finns med att använda 

molnbaserade 

affärssystem? 

 

Att ta reda på vilka 

styrkor respektive 

svagheter det finns 

med att använda 

molnbaserade 

affärssystem. 

Att ta fram en förklaring 

över vilka styrkor 

respektive svagheter det 

finns med att använda 

molnbaserade 

affärssystem. 

Värde, 

förklarande, 

kategoriell 

Tabell 1: Tabell över vår kunskapskaraktärisering och förväntat resultat 

Fråga 1 som är vår huvudfråga och med den ville vi ta fram riktlinjer till leverantörer 

gällande vad de ska beakta vid leveransen av molnbaserade affärssystem. Vi valde 

kategoriell kunskap för att det första steget var att reda ut vad molnbaserade affärssystem 

verkligen är. Om vi inte hade haft det som grund så hade det varit omöjligt för oss att 

analysera ämnet. Därefter använde vi förståelsekunskap för att kunna ta reda på varför det 

är som det är, alltså i detta fall reda ut vad som bör beaktas och varför det är så. Med 

värdekunskapen har vi tagit fram riktlinjer för hur det borde vara och den vägledande 



 

- 5 - 

kunskapen hjälpte oss att ta reda på hur det borde göras. Avslutande så använde vi 

prospektiv kunskap för att kunna ge riktlinjer om hur det skulle kunna vara eller bli. 

 

Fråga 1.1 handlar om att vi ville reda ut vilka möjligheter och risker det finns när 

affärssystemsleverantörer ska börja leverera molnbaserade affärssystem. Även här 

började vi med kategoriell kunskap för att kunna reda ut vilka möjligheter och risker det 

finns med att leverera molnbaserade affärssystem. Därefter använde vi förklarande 

kunskap för att kunna ta reda på varför det är som det är. Avslutande använde vi 

värdekunskap för att kunna ge förklaringar till hur det bör vara. 

 

Fråga 1.2 handlar om att vi ville reda ut vilka styrkor och svagheter det finns med att 

använda molnbaserade affärssystem. Även här började vi med kategoriell kunskap för att 

vi skulle kunna reda ut vilka styrkor och svagheter det finns med att använda 

molnbaserade affärssystem. Därefter använde vi förklarande kunskap för att kunna ta 

reda på varför det är som det är. Avslutande använde vi värdekunskap för att kunna ge 

förklaringar till hur det borde vara. 

1.2.5 Avgränsningar 

Eftersom vårt problemområde täcker in både trenden molntjänst och affärssystem så hade 

vår forskning kunnat bli hur bred som helst. För att avgränsa oss så har vi undersökt vad 

leverantörer behöver veta och beakta när de tänker börja leverera affärssystem via molnet 

till sina kunder. Vi har fokuserat på användarperspektivet och perspektivet över hur 

marknaden för molnbaserade affärssystem ser ut. Vi har valt att avgränsa oss från de 

tekniska aspekterna och från själva införandet av de molnbaserade affärssystemen. Vi har 

istället att lagt vår tyngdpunkt på att belysa styrkor, svagheter, möjligheter och risker med 

att använda och leverera molnbaserade affärssystem, både ur kundens och leverantörens 

perspektiv för att sedan kunna jämföra de bådas perspektiv med varandra. 

1.2.6 Målgrupp 

Målgruppen för detta forskningsarbete är framförallt IT-konsulter som levererar 

affärssystem men även övrig personal som arbetar inom IT-branschen som kan ha 

intresse för vår forskning. Den riktar sig till personer och företag som har ett intresse för 

att leverera eller använda molnbaserade affärssystem eller som har ett intresse för att veta 

mer om detta. Målgruppen kan även innefatta studenter, lärare eller forskare, främst inom 

området informatik. 

1.3 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I kapitlet inledning går vi igenom syftet till varför vi valt att skriva denna uppsats samt 

ger en kort bakgrund till vad affärssystem, molntjänster och SWOT är. Där redovisas 

även våra forskningsfrågor, vår problemställning, avgränsningar samt målgruppen för 

uppsatsen. 
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Kapitel 2 – Forskningsansats 

Här beskrivs vårt vetenskapliga perspektiv, forskningsstrategi, forskningsprocess samt 

vår metod. 

Kapitel 3 – Teoretisk undersökning 

I vår teoretiska undersökning förklarar vi affärssystem, molntjänster, molnbaserade 

affärssystem, outsourcing och SWOT för att ge läsaren en teoretisk grund.   

Kapitel 4 - Empiri 

Här redovisas de intervjuer vi har genomfört med leverantörer och kunder. Vi har 

sammanfattat intervjuerna och delat in dem i två kategorier, leverantörsperspektiv och 

kundperspektiv.  

Kapitel 5 – Analys 

I vår analys har vi analyserat leverantörsperspektivet mot teorin samt analyserat 

kundperspektivet mot teorin för att se hur de båda perspektiven ser ut. Därefter har vi 

utfört en jämförande analys av de båda perspektiven.  

Kapitel 6 – Resultat och slutsats 

Här redovisar vi vilka resultat vi fått fram från våra analyser samt vilka slutsatser vi har 

dragit av våra resultat. 

Kapitel 7 – Utvärdering och fortsatt forskning 

Under detta kapitel utvärderar vi vår forskning, säkerställer kvaliteten och ger förslag på 

fortsatt forskning. 

 

Källförteckning 
Här redovisar vi de källor som vi använt under studiens gång, det är både tryckta källor 

och elektroniska källor. 

 

Bilagor 
Slutligen har vi lagt våra bilagor som innefattar initial begreppsprecisering och alla 

intervjufrågor. 
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2 Forskningsansats 
I detta kapitel beskriver vi vår forskningsinriktning i uppsatsen, vår forskningprocess 

samt val av metoder för forskningsarbetet. 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 

Vi har arbetat med kvalitativt inriktad forskning i vårt uppsatsarbete. Detta beror på att vi 

har arbetat med så kallade mjuka data i vår datainsamling (Patel, R. Davidson, B. 2003 s. 

14). Det har skett genom kvalitativa intervjuer med leverantörer och kunder. Vi ville 

skapa en förståelse och göra tolkningar av vad våra intervjupersoner försökte förmedla 

med sina svar på våra frågor. För att kunna framställa riktlinjer till leverantörer gällande 

vad de bör beakta när det ska börja leverera molnbaserade affärssystem behövde vi 

intervjua både kunder och leverantörer. För att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna ställde vi öppna frågor som gav intervjupersonerna möjligheten att tala fritt 

om området. När de kom in på nya spår lät vi dem utveckla vidare utan att avbryta för att 

kunna få nya insikter som i sin tur kunde färga de kommande intervjuerna. Ett annat 

argument till varför vi har arbetat med kvalitativt inriktad forskning är att vi inte 

genomfört någon statistisk mätning vilket utförs i den kvantitativt inriktade forskningen. 

 

Ett centralt begrepp som vi har använt i våra intervjuer är tolkning, vi har tolkat det som 

intervjupersonerna sagt för att sedan kategorisera in det i svagheter, styrkor, möjligheter 

och risker. Med dessa olika delar har vi försökt skapa en övergripande helhet där vi har 

kunnat analysera vad affärssystemsleverantörer bör beakta när de ska börja leverera 

molnbaserade affärssystem. Det krävdes en bakomliggande förståelse för ämnet för att vi 

skulle kunna utföra denna tolkande analys utifrån de svar intervjupersonerna gett oss. 

Med dessa argument bakom oss har vi använt ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår 

forskning. Med hermeneutisk forskning menas att vi ville uppnå en förståelse av det 

fenomen vi studerat samt att vi kunde sätta oss in i andra personers situationer 

(Johansson, L. 2003 s. 96). Våra intervjuer har färgats av varandra i den mån att vi efter 

en intervju har genomfört en analys för att därefter kunna få nya insikter till nästa 

intervju. Även detta är ett argument till att det är ett hermeneutiskt synsätt vi har använt. 

2.2 Forskningsstrategi 

Vi har i vårt forskningsarbete växlat mellan empiri och teori. Det första steget för oss var 

teori där vi har fokuserat på att studera litteratur och artiklar för att skapa oss en teoretisk 

undersökning. I samband med detta har vi formulerat frågor till våra intervjuer med 

leverantörer vilket ingick i empirin att genomföra. Det insamlade materialet från 

intervjuerna ledde till att vi tillsammans med vår teoretisk undersökning kunde formulera 

frågor för att genomföra intervjuer med kunder. Efter det har vi analyserat vår empiri 

tillsammans med den teori vi har för att kunna jämföra styrkor, svagheter, möjligheter 

och risker. Denna växling mellan teori och empiri kallas att arbeta abduktivt. I detta fall 

innebär det att vi börjar med ett deduktivt arbetssätt för att sedan gå över till det induktiva 

arbetssättet och fortsättningsvis så sker en växelverkan dem emellan. Med deduktivt 

arbetssätt menas att forskaren drar slutsatser utifrån redan befintliga teorier, ur de redan 

befintliga teorierna kan forskaren även testa teorierna i empirin. Ett induktivt arbetssätt 

innebär att forskaren direkt undersöker empirin utan att ha förankrat sig i den redan 
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befintliga teorin, utifrån den empiri forskaren samlar in kan denne istället formulera en 

teori (Patel, R. Davidsson, B. 2003). 

2.3 Process 

2.3.1 Undersökningstyp 

I vår problemställning beskriver vi att det finns en brist på kunskap hos de leverantörer 

som funderar på att introducera molnbaserade affärssystem till sina kunder. Eftersom 

denna brist på kunskap finns har vi övergripande haft en explorativ undersökningstyp.  

Det innebär att vi vill fylla tomrummet där bristen på kunskap ligger (Patel, R. Davidson, 

B. 2003 s. 12). Vår forskning består av fyra faser som beskrivs i tabellen nedan. Den 

explorativa undersökningstypen är ständigt övergripande över dessa fyra faser då vi har 

behövt fylla luckor av bristande kunskap konstant under arbetets gång.  

Fas Typ av undersökning Förklaring 

Fas 1 Deskriptiv  Det finns en viss kunskap 

inom området redan som vi 

tagit del av i fas 1 genom att 

läsa litteratur och artiklar för 

att kunna skapa en teoretisk 

undersökning. Fas 1 

representeras främst i kapitel 3 

och 4. 

Fas 2 Analys av styrkor, 

svagheter, möjligheter och 

risker 

Här har vi försökt urskilja 

styrkor, svagheter, möjligheter 

och risker för leverantören 

med att leverera molnbaserade 

affärssystem. Fas 2 

representeras främst i kapitel 

5.1 och 5.2. 

Fas 3 Komparativ Göra en jämförelse av de 

styrkor, svagheter, möjligheter 

och risker som leverantörerna 

ser, kunderna ser och som vår 

teoretiska undersökning 

belyser. Fas 3 representeras 

främst i kapitel 5.3. 

Fas 4 Formulering av riktlinjer Vår formulering av riktlinjer 

till vad affärssystems-

leverantörer bör beakta när de 

ska börja leverera 

molnbaserade affärssystem 

presenteras i tabell 3 med 

tillhörande förklaringar. Fas 4 

representeras främst i kapitel 

6. 
Tabell 2: Tabell över våra undersökningstyper 
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2.3.2 Genomförande 

Uppsatsens genomförande är uppdelat i fyra delar som visas nedan i handlingsgrafen. 

Den visar hur vi har kommit från start, som är uppstarten av uppsatsen, till mål. Det 

första steget för oss var att samla in relevant kunskap genom litteratur och artiklar. Under 

tiden som vi samlade in kunskap och information dokumenterade vi detta för att hålla 

reda på den insamlade och inlästa informationen. Därefter sammanställde vi teorin för att 

skapa vår teoretiska undersökning som stog till grund för nästa steg. Utifrån de kunskaper 

vi skapade oss med den teoretiska undersökningen så kunde vi tillsammans med 

forskningsfrågorna formulera intervjufrågor till leverantörerna. Tillsammans med detta 

intervjuunderlag och våra utformade intervjusituationer, insamlingsinstrument och urval 

av intervjupersoner genomförde vi vår första intervju. Därefter transkriberade vi utvunnet 

material, vi förde både anteckningar och genomförde ljudinspelning under intervjuerna. 

När vi hade fått allt intervjumaterial på papper så analyserade vi leverantörens perspektiv 

för att därefter kunna utföra nästa intervju. Vi ville att intervjuerna skulle färga varandra 

för att kunna utveckla intervjuerna utifrån de nya insikter som uppstog från tidigare 

intervjuer. Att intervjuerna färgade varandra bidrog även till en bättre förståelse för 

området från intervju till intervju. 

 

När intervjuerna med leverantörerna var utförda så använde vi leverantörsperspektivet 

tillsammans med vår teoretiska undersökning samt forskningsfråga 1.1 och 1.2 för att 

formulera intervjufrågor till kunder. Med frågorna och våra utformade intervjusituationer, 

insamlingsinstrument och urval av intervjupersoner genomförde vi vår första intervju 

med en kund.  Efter intervjun transkriberade vi vårt utvunna material för att sedan kunna 

analysera kundperspektivet. När första analysen var färdig påbörjade vi nästa intervju och 

följde stegen fram tills att alla intervjuer var genomförda.  

 

Med den teoretiska undersökningen, leverantörsperspektivet och kundperspektivet 

utförde vi en analys med SWOT-ögon. Det innebär att vi analyserade vårt material 

genom att sortera ut styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Först gjorde vi det separat 

för leverantör och kund för att sedan göra en jämförelse dem emellan vilket ledde till en 

sammanställd analys och resultatdiskussion. I det sista steget behövde vi utforska teorin 

på nytt under vår analysering för att kunna ta fram en slutgiltig analys samt formulera en 

resultatdiskussion. 
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Figur 1: Handlingsgraf över genomförandet av studien 
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2.4 Urval och insamlingsmetod 

2.4.1 Urvalskriterier 

Kvalitativa forskare använder sig oftast utav icke-slumpmässigt urval vilket vi valt att 

göra i vår studie. Det innebär att vi inte lämnade urvalet åt slumpen utan valde ut vilken 

typ av grupp vi ville undersöka i studien. Anledningen till att vi valt att arbeta med icke-

slumpmässigt urval är för att vi har haft en kontaktperson på ett företag som har bistått 

oss med kontakter som var relevanta att intervjua för vår studie. Kontaktpersonen har 

både akademisk och praktisk kompetens inom IT-branschen och arbetar aktivt inom 

området affärssystem. Det finns flera olika tillvägagångssätt med icke-slumpmässigt 

urval, det är bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval (Bryman, A. 2011). 

Snöbollsurvalet används överlag inom kvalitativ forskningsstrategi och innebär att 

forskaren tar kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för forskningen 

och genom dem fås ytterligare kontakter. Vi anser att snöbollsurvalet är det 

tillvägagångssätt som passat bäst för vår studie. Detta för att vi genom vår kontakt på 

konsultbolaget har fått ytterligare kontakter för att kunna genomföra vår empiriska studie 

i form av intervjuer. Konsultbolaget har utgått från syftedrivet urval vilket innebär att de 

valde ut kunder som var relevanta för vår forskning.  

2.4.2 Intervju 

Intervjuer är en form av insamlingsteknik som oftast görs i samtalsform antingen genom 

att träffas personligen eller över telefon. Både personen som intervjuar och 

intervjupersonen är medskapare i samtalet (Patel, R. Davidson, B. 2003 s.78). 

Intervjuaren är den person som ställer frågor som är relaterade till den forskning som 

bedrivs. Viktigt är att den som ska intervjua sätter in intervjupersonen i forskningen och 

problemställningen samt belyser vikten av hans eller hennes svar för den aktuella 

forskningen. Vi ansåg att intervjuer var en av de insamlingsteknikerna som passade vår 

forskning bäst eftersom vi ville ta reda på vad olika kunder och leverantörer tycker om 

affärssystem via molntjänster. Intervjuerna gav oss möjligheten att finna ny information 

och möjligheten att kunna följa upp den med följdfrågor. För att ta fram kundernas och 

leverantörernas perspektiv så har vi använt oss av intervjuer som har låg grad av 

strukturering vilket innebär att intervjupersonen fått utrymme att svara på frågorna med 

sina egna ord. Strukturering handlar om hur fria frågorna är för intervjupersonen att tolka 

efter egna personliga förutsättningar medan standardisering handlar om hur mycket 

ansvar som läggs på intervjuaren när det gäller utformning och inbördes ordning (Patel, 

R. Davidson, B. 2003).  

 

Vi har utfört våra intervjuer i två olika steg där vi hade olika förutsättningar med oss in 

när vi formade intervjufrågorna. I det första steget utformade vi frågor till leverantörerna 

som vi intervjuade utifrån vår teoretiska undersökning. I det andra steget träffade vi 

kunder som idag inte köper affärssystem via molntjänster och de intervjufrågorna 

skapade vi utifrån svaren vi fick av leverantörsintervjuerna tillsammans med vår 

teoretiska undersökning. I båda dessa steg har vi använt oss av låg grad av 

standardisering vilket innebär att vi hade förberett några frågor som vi ville ha svar på. 

Under intervjun ställde vi frågor som vi kom på under tiden samt följdfrågor på svaren 

för att utveckla dem när det behövdes. Vi ville att de personer som vi intervjuade skulle 
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ha möjligheten att svara fritt på våra frågor och att frågorna inte skulle vara för 

standardiserade för vi ville inte att intervjuerna skulle påverkas av våra egna värderingar.  

 

Vi har genom att vara medskapare till intervjuerna skapat nya insikter och information 

som har bidragit till ny kunskap kring vårt forskningsområde. Vi har använt oss av ett 

liknande upplägg på alla de intervjuer som vi gjort för att kunna ta fram relevant 

information som vi behövde för vår studie.  

 

Vi ha genomfört våra intervjuer på tre olika sätt, vi har haft personliga möten, intervjuat 

personer via telefon eller skype samt har vi i ett fall använt oss av mejl för att genomföra 

intervjun. I alla dessa fall har vi låtit personerna som vi intervjuat svara på frågorna med 

sina egna ord, alltså en låg grad av strukturering. Mejlintervjun som vi genomförde hade 

en högre grad av standardisering eftersom det inte gav oss möjlighet att anpassa frågornas 

ordning efter svaren som gavs. Vi hade inte heller samma möjlighet att ställa följdfrågor 

vilket kan göras under ett samtal. Under de andra intervjuerna har upplägget och frågorna 

anpassats efter samtalets utveckling.  

2.4.3 Dokumentstudie 

Vilken typ av dokument som används beror på studien och var de ska sökas efter beror på 

problemställning för forskningen (Patel, R. Davidson, B. 2003 s.64). I vårt fall har vi 

använt oss av tidningsskrifter och internetbaserade tidningar eftersom vi studerar en trend 

och behövde veta vad som pågick i omvärlden och hur utvecklingen går. Denna typ av 

dokument kallas för kortlivade dokument eftersom de är aktuella en kortare tid. Vi har 

även använt oss av dokumenttypen litteratur där vi har lagt en grund för vår teoretiska 

kunskap tillsammans med internetbaserade artiklar och hemsidor. Dokument används för 

att belysa en studie ur flera olika synvinklar och för att ge en så fullständig bild som 

möjligt (Patel, R. Davidson, B. 2003 s. 64). Vi har under vår studie använt flera olika 

typer av dokument för få bra bredd på forskningen. Det var viktigt att vi var kritiska när 

vi sökte bland olika typer av dokument för att få en hög trovärdighet på vår 

forskningsstudie. Det är viktigt att vara källkritisk till varför dokumenten har uppkommit 

dvs. syfte, vilka omständigheter, av vem, hans eller hennes status osv. (Patel, R. 

Davidson, B. 2003 s. 64). Just dessa aspekter har varit viktiga när vi tolkat de artiklar som 

vi läst på webben. 

 

En annan typ av dokument som vi har att använt oss av är ljud-dokument. Dessa 

dokument har vi fått genom att spela in de intervjuer vi genomfört, samtliga personer vi 

intervjuat har tillåtit att vi spelat in intervjuerna. Det inspelade materialet har varit 

underlag till vår sammanställning av intervjuerna. Under genomförandet av analysen har 

det framkommit nya aspekter som har gjort att vi har fått sätta oss in i och skaffat ny 

teoretisk kunskap. Då har vi använt oss av de två olika dokumenttyperna som beskrivits 

ovan, kortlivade och litteratur. 

 

Något som forskare bör ha i åtanke när de bedriver forskning är att inte välja material 

som enbart stödjer ens egna idéer, för om forskare gör det kan det leda till att forskningen 

blir mindre trovärdig och begränsad. Vi anser att vår forskning har en bredd av olika 

synvinklar och har inte påverkats av våra egna ställningstaganden eftersom vi har tagit 
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del av information från flera olika perspektiv såsom olika författares, leverantörers och 

kunders syn på vårt forskningsområde. 

2.4.4 Litteraturstudie 

Sökorden som använts när uppsatsförfattaren letat litteratur kan användas som nyckelord 

till uppsatsen. Innan en litteraturstudie görs så måste en litteratursökning genomföras 

(Ejvegård, R. 2003 s.45). Vi började vår litteratursökning med att försöka finna lämplig 

litteratur, detta för att sätta oss in i området och därför har främst använt oss av 

Högskolans i Borås biblioteks befintliga böcker, fjärrlån samt e-böcker från Högskolans 

databas. Sökandet av litteratur har främst varit om de olika forskningsansatser vi valt att 

använda samt relevanta begrepp som vi identifierat för vår forskning. Vi har även sökt 

efter relevanta böcker om vetenskapsteori för att sätta oss in i de metoder och strategier 

som vi har tillämpat under vårt uppsatsskrivande.  

 

Eftersom vi forskat om en trend var det högst relevant att använda källor som gav oss 

möjligheterna att se vad som sker i nuläget för att hålla oss uppdaterade på området. Vi 

har även tittat på tidigare planeringsrapporter och examensarbeten för att få tips och idéer 

kring arbetsstrukturen och referenser.  

2.5 Analysmetod 

2.5.1 Textanalys 

Vid kvalitativ forskning kan textanalys som metodansats tillämpas vilket passar bra när 

skriftliga dokument och texter ska undersökas (Widén, P. 2009, s. 136). Hela den 

moderna människans tillvaro är fylld med texter och därför kan det vara bra att fundera 

på vilken betydelse texterna har i våra liv, dels hur vi läser dem men även hur vi tolkar 

olika texter. För att tillämpa textanalys så är förutsättningen att texten är lämplig att 

studera och analysera utifrån uppsatsens formulerade syfte. Textanalys handlar om att 

läsa och analysera handskrivna texter, tryckta källor och olika arkiverade dokument samt 

förhålla sig till dem, deras innehåll och skapa kunskap om texternas innebörd utifrån ett 

avgränsat undersökningsproblem (Widén, P. 2009, s. 136-138). Denna analysmetod 

stämmer överens med vårt hermeneutiska förhållningssätt som vi har i vår forskning. 

Hermeneutiken är en tolkningstradition som den kvalitativa textanalysen följer, den 

handlar grundläggande om att läsa, förstå och skapa mening ur texter (Widén, P. 2009, s. 

138).  

 

Vi tillämpade denna typ av analys när vi granskade tidningsskrifter men även när vi 

granskade våra transkriberade intervjuer. Vår textanalys utfördes i flera olika steg där vi 

gjorde en analys för varje steg som sedan var underlag för nästa steg i vår 

forskningsprocess (se tabell 2). Första steget var den deskriptiva fasen där vi tog del av 

den kunskap som redan fanns för att utifrån den kunskapen skapa vår teoretiska 

undersökning. Utifrån vår teoretiska undersökning tog vi fram intervjufrågor som täckte 

områdena styrkor, svagheter, möjligheter och risker gällande molnbaserade affärssystem 

för att sedan intervjua leverantörer och kunder. I fas två analyserade vi textmaterialet från 

våra genomförda intervjuer genom att analysera styrkor, svagheter, möjligheter och risker 

som leverantörerna respektive kunderna ser med molnbaserade affärssystem. I slutskedet 
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av vår uppsats genomförde vi en jämförande analys där vi ställde leverantörsanalysen 

mot kundanalysen vilket resulterade i en resultatdiskussion och en slutsats. Vi anser att 

textanalys var en högst relevant analysmetod för vår forskning för den starka kopplingen 

till hermeneutiken samt att vi tolkade de texter som vi erhöll från intervjuer, böcker, 

tidningar samt internetbaserade sidor i olika steg. Som Pär Widén (Fejes, A. Thornberg, 

R. 2009) skriver så finns det tre olika dimensioner av textanalys och den metod som vi 

har använt, vilket är den som är mest relevant för vår forskningsprocess, är den tredje 

dimensionen. Detta innebär att en text analyseras för att tolka vilka innebörder som texten 

får i relation till ett sammanhang utanför själva texten. Texten analyserades med syftet att 

skapa förståelse för det vi undersöker i uppsatsen. Genom att analysera det material som 

vi fått fram genom teorin och empirin har vi kunnat bidra med ny kunskap och har tagit 

fram riktlinjer gällande vad som bör beaktas när en affärssystemsleverantör ska börja 

leverera affärssystem via molnet. 

2.6 Utvärderingsmetod 

2.6.1 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att vi måste veta att det vi undersöker är det vi ämnar att undersöka och 

reliabilitet innebär att vi gör det på ett tillförlitligt sätt. Validitet och reliabilitet har ett 

visst förhållande till varandra och för att skapa både hög kvalitet och trovärdighet i vår 

forskning bör vi tillämpa dem tillsammans. Det innebär att en hög reliabilitet är en 

förutsättning för hög validitet. Hög reliabilitet ger däremot inte hög validitet men låg 

validitet ger låg reliabilitet. Validiteten handlar om att det vi säger att vi undersöker 

stämmer överens med det som vi faktiskt undersöker. I kvalitativ forskning innebär 

validiteten att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden och beskriva 

uppfattningar under hela forskningsprocessen. Reliabilitet innebär att vi behöver veta att 

vi genomför vår forskning på ett tillförlitligt sätt (Patel, R. Davidson, B. 2003). 

 

För att säkra trovärdigheten i vår forskning har vi arbetat under hela forskningsprocessen 

med att skapa både hög validitet och hög reliabilitet.  

2.6.2 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att forskningsresultatet ska vara en fyllig redogörelse som ska vara 

överförbart i en annan miljö. Det handlar inte om bredden utan om djupet i forskningen 

vilket är fokus inom kvalitativ forskning (Bryman, A. 2011 s.355). Vi har använt oss av 

överförbarhet som utvärderingskriterie för att vi ville ta fram riktlinjer till de företag som 

funderar på att börja leverera affärssystem via molnet. 

2.6.3 Pålitlighet 

För att bedöma pålitlighet så måste forskaren säkerställa att det som skapas är en 

fullständig redogörelse av alla delar i rapporten. När forskare väljer utvärderingskriteriet 

pålitlighet så låter denne kollegor opponera på forskningsarbetet för att för att bedöma 

kvaliteten på de processer som valts samt hur de tillämpas (Bryman, A. 2011 s.355). Vi 

har använt oss av kriteriet pålitlighet för att säkerställa problemformuleringen, intervjuer 

samt de metoder vi har använt oss av i analysen. Vårt arbete bedöms genom att en annan 

grupp ska opponera på arbetet och därmed säkerställa kvaliteten.  
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2.6.4 Generaliserbarhet 

För att bedöma generaliserbarheten i en studie måste forskaren se till att den går att 

tillämpa i andra situationer än enbart vid den genomförda studien (Patel, R. Davidson, B. 

2003). I vårt fall handlar det om att andra personer utöver de vi intervjuat kan ha 

användning av vår studie samt att riktlinjerna ska rikta sig till alla 

affärssystemsleverantörer och inte bara de som deltagit i studien.   

2.7  Presentationsanalys 

2.7.1 Swot 

För att kunna göra en analys av svagheter, styrkor, möjligheter och risker har vi använt 

oss av SWOT för att presentera våra resultat. Vi har genomfört en jämförelse mellan 

leverantörsperspektivet och kundperspektivet för att kunna se mönster och likheter dem 

emellan, genom att presentera våra resultat med hjälp av SWOT var det enklare att göra 

dessa jämförelser. Med en SWOT-analys menas att vi kartlade vilka styrkor och 

svagheter som finns för företaget när de ska börja leverera molnbaserade affärssystem 

samt vilka möjligheter och risker som kan påverka företaget (Tonnquist, B. 2008).  
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3 Teoretisk undersökning 
I den teoretiska undersökningen beskriver vi affärssystem, molntjänster, molnbaserade 

affärssystem, outsourcing och SWOT för att ge läsaren en förståelse för vad det innebär. 

Detta kapitel låg till grund för de intervjuer vi genomfört med kunder och leverantörer. 

3.1 Presentation av teoriområden 

För att kunna framställa riktlinjer till affärssystemsleverantörer så har vi valt att behandla 

teoriområdena affärssystem, molntjänster, SWOT, outsourcing, risker, kompetens och 

systemintegration. Anledningen till att vi valt dessa områden är för att få en stark grund 

till vår empiriska studie samt att tillsammans med den kunna besvara våra 

forskningsfrågor. 

3.2 Affärssystem 

IT- system är en trend som vuxit fram allt mer sedan de första egenutvecklade 

datorbaserade programmen kom på 1940-talet som utvecklades för militären. 

Egenutvecklade system är de system som företag utvecklar själva från grund och botten 

och är skräddarsydda till verksamheten. Denna typ av system är väldigt kostsamma och 

tar mycket resurser så som tid och pengar. Standardsystem har vuxit fram som en 

konsekvens av egenutvecklade system och alla de misslyckanden som historiskt sett 

uppkommit med egenutvecklade system. Standardsystem har vuxit fram för att det 

funnits flera aktörer med liknande behov inom en och samma marknad, 

utvecklingskostnaderna kan delas på flera kunder samt att kunskap och erfarenheter från 

tidigare utveckling och liknade situationer kan utnyttjas (Hedman, J. Nilsson, F. 

Westelius, A. 2009, s.128). Standardsystem går till en viss del att anpassa efter kundernas 

behov vilket innebär att utvecklarna måste tänka på flera olika scenarier gällande hur 

funktionerna kan användas vid utveckling av systemet för att de ska fungera i olika typer 

av organisationer. Under lång tid så används standardsystem som ett hjälpmedel för att 

effektivisera ett företags eller en organisations affärsverksamhet. Standardsystem är mer 

eller mindre färdiga system som implementeras i en organisation till skillnad från 

egenutvecklade system som utvecklas från grunden. Standardsystem kan ses som en 

paketerad systemlösning, så kallade standardpaket, där små anpassningar går att göra i 

själva systemet men där kunden måste anpassa sin verksamhet till systemet. 

Standardsystem kan anskaffas på flera olika sätt som till exempel att hyra, köpa eller 

utbyta programvara mellan olika företag. Oftast säljer leverantörer licenser till 

programvaran vilket kan ses som ett slags hyresavtal (leasing).  

 

Begreppet affärssystem som det ser ut i dess nuvarande form kan spåras tillbaka till tidigt 

1970-tal då det första specifika systemet skapades för materialplanering inom 

bilindustrin. Sedan dess har utveckling av affärssystem skett successivt fram tills nu. I 

takt med att de tekniska förutsättningarna förändrades så kom det mer 

verksamhetsövergripande systemstöd under 1990-talet, detta efter en strävan att kunna 

integrera den information som fanns i varje del i verksamheten. Anledningen var att IT-

cheferna runt om i världen började få problem med att hantera sina IT-resurser på ett 

effektivt sätt. Systemleverantörer byggde system genom modultänkandet och på så sätt 

kunde moduler läggas till och plockas bort efter behov i ett så kallat ”super-system” 
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(Magnusson, J. Olsson, B. 2005). Denna typ av system fick sedan namnet Enterprise 

Resource Planning (ERP) som är ett system med bred uppsättning av moduler och var 

specifikt inriktade mot en bransch. ERP-systemen täckte nästan hela verksamhetens 

värdeskapande och värdestödjande processer . 

 

Affärssystem som är en annan benämning för ERP-system är ett 

verksamhetsövergripande informationssystem som är till för att stödja en organisations 

affärsmodeller samt att stötta företagets affärsprocesser så de blir så effektiva som 

möjligt. Affärssystem är oftast stora integrerade standardsystem som täcker hela 

organisationens behov av informationsförsörjning (Hedman, J. Nilsson, F. Westelius, A. 

2009). Det går säga att affärssystem utgör ryggraden för hur ett företag behandlar 

information och styrning (Hedman, J. Nilsson, F. Westelius, A. 2009 s.17). I ett 

affärssystem lagras informationen i en gemensam databas vilket medför att alla som är i 

behov av och behörig till informationen kommer åt den samt att informationen alltid blir 

den senaste. Affärssystem består av olika moduler och kan täcka en organisations olika 

affärsområden såsom produktplanering, ordermottagning, personaladministration samt att 

statiska analyser kan utläsas.  Vilka moduler som ett företag har tillgång till i ett 

affärssystem beror på vilka behov företaget har samt vilka licenser som företaget har 

köpt. För att använda en modul i ett system behöver företaget köpa ett licensavtal med 

företaget som tillhandahåller affärssystemet, alltså med en affärssystemsleverantör. 

    

Att införa ett affärssystem i sin verksamhet är en stor investering som tar lång tid och 

som inte alltid ger de effekter som önskas. Både att ändra eller införa affärssystem är en 

komplex och svårplanerad process. Många har bytt system i tron om att problemet ligger 

i att systemet är för gammalt men oftast ligger felet utanför systemet och är oftast 

verksamhets- och styrningsrelaterat (Olve, N. Samuelsson, L. 2008). Anledningen till att 

företag byter affärssystem är att systemet saknar funktionalitet, inte går att integrera, är 

svårt att underhålla när de gamla lösningarna är gamla och omoderna och på så sätt kostar 

mer i längden jämfört med vad en investering i ett nytt system skulle göra. Det finns 

många exempel på när affärssystemet inte stämmer överens med vad kunden ville ha, 

felet i detta är oftast ett missförstånd mellan leverantör och kund och att kravbilden inte 

är tillräckligt grundligt gjord. Kravbild är den bild över de krav som kunden vill ha ut av 

det nya affärssystemet och om den inte är rätt från början så blir inte slutprodukten rätt. 

Grunden i affärssystemet ligger i företagets affärsmodell och de affärsprocesser som ska 

förverkliga affärsmodellen (Olve, N. Samuelsson, L. 2008). 

 

År 2005 skrev Magnusson och Olsson om att utvecklingen inom affärssystem kommer 

fortsätta att utvecklas och att spänningen om vad som kommer ske inom branschen är 

hög. Det de funderade på var vad som skulle vara nästa steg efter Service Oriented 

Architecture (SOA) . SOA har ett serviceorienterat fokus vilket innebär att grunden i 

utvecklingen ligger i uppsättningen av olika tjänster (Magnusson, J. Olsson, B. 2005).  

Sammankopplingen av olika tjänster blev möjlig efter teknikutvecklingen i början av 

2000-talet då utvecklandet av öppna standarder tog fart. Det medförde en effektivare 

utveckling och integration mellan olika systemlösningar. Dessa internetbaserade 

standarder kan benämnas som Web-services vilket innebär att tjänsterna görs tillgängliga 

för andra system via internet och därmed kan olika system integrera med varandra 
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beroende på vilka tjänster de utbyter utan att systemen behöver kopplas ihop statiskt. Den 

senaste trenden inom affärssystem bygger på användningen av affärssystem via 

molntjänster. Webbaserade affärssystem gör så att hela affärssystemsbranschen håller på 

att svänga om mot webbaserade tjänstelösningar. Webbaserade affärssystem har på bara 

några få år etablerat sig på marknaden och i och med detta så utgör de ett hot mot de 

traditionella affärssystemsleverantörerna. (Andersson, J. 2010-09-10) Molntjänsternas 

etablering tros vara nästa trend inom affärssystem eftersom det är det senaste på 

marknaden just nu och är i full utvecklingsfas. I och med detta så medförs det stora 

förändringar för både affärssystemsleverantörer och kunder eftersom affärsmodellen 

ändras, kundernas krav på investeringar minskar och även behovet att administrera det 

interna systemet (Wallström, J. 2011-02-09).  

3.3 Microsoft Dynamics-system 

I Microsoft Dynamics-gruppen ingår systemen som heter NAV, AX och CRM. 

Microsofts system använder sig av samma typ av gränssnitt som används i till exempel 

Office-paketen som Microsoft tillhandahåller. Systemens olika funktioner gör det möjlig 

för ett företag att få det dagliga arbete att flyta på smärtfritt inom allt från bokföring till 

att följa upp det dagliga arbetet med analysverktygen (Microsoft’s webpage, 2011).  

 

AX är ett affärssystem som riktar sig till de medelstora företagen och är ett system som 

kan formas efter olika typer av branscher. Flexibiliteten och intelligensen hos AX medför 

att företag kan vid användning av detta system på ett enkelt sätt följa upp sina 

affärsmöjligheter (Microsoft’s webpage, 2011). NAV är ett lite mindre affärssystem än 

AX och riktar sig till växande företag. Förutom att NAV kan formas efter olika branscher 

så kan NAV till skillnad från AX även anpassas efter företagets unika behov, 

arbetsprocesserna samt medarbetarnas individuella arbetsuppgifter. Genom att använda 

NAV kan användarnas arbete effektiviseras tidsmässigt och det blir lättare att knyta 

användare, kunder och leverantörer närmare varandra. NAV och AX är affärssystem som 

är verksamhetsövergripande medan CRM är ett system som är nischat till att sköta ett 

företags olika relationer med partners, leverantörer, distributörer och andra parter. CRM 

är till för att stärka och öka värdet för verksamhetens relationer. Systemet CRM är en 

affärsstrategi för att hantera kundrelationer och vårda dem. Idag har konceptet kring 

CRM breddats och innefattar nu även verktyg för marknadsföring, service och support till 

skillnad från tidigare då det bara innefattade försäljningsfunktioner (Microsoft’s 

webpage, 2011).  

3.4 Molntjänster 

3.4.1 Molnet 

Molnet är ingen ny trend utan har existerat i form av olika lagringstjänster på internet i 

över 10 år men det är först nu som trenden blossat upp till att bli större än någonsin. 

Molnet är ett brett begrepp som innefattar termer så som cloud computing och cloud 

services (Reed, A. Bennett, S. 2010). Författare beskriver molnet som det mest omtalade 

IT-konceptet någonsin vilket innebär att det konkurrerar ut de starka kandidaterna 

Service-Oriented Architectures och artificial intellegence med flera (Rosenberg, J. 

Mateos, A. 2010 s. 2).  Anledningen till att det kallas för just molnet är för att under 
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många år så representerades internet i olika nätverksdiagram med just en symbol i form 

av ett moln. Någon gång runt år 2008 började allt fler nya typer av tjänster att uppstå som 

tillät att dataresurser kunde kommas åt över internet så började termen cloud computing 

att användas. Numera är inte molnet en symbol för internet som en helhet utan istället för 

dataresurser som kan nås online.  

 
Det finns vissa skillnader mellan vad som kan kallas för den traditionella datamodellen 

och cloud computing-modellen. Inom den traditionella datamodellen installeras en lokal 

mjukvara och data lagras på den personliga datorn. De flesta datoranvändarna i en 

organisation har tillgång till verksamhetsapplikationer, datalagring och processorkraft 

från företagets datacenter. Internetanvändningen har mestadels begränsats till att 

användas för att hitta information på olika webbsidor, skicka och ta emot e-post. Inom 

cloud computing-modellen har företagens datacenter avvecklats. Mjukvaruapplikationer 

och data installeras och lagras inte längre på en användares datorenhet. 

Verksamhetsapplikationer, personliga applikationer, datalagring och processorkraft nås 

istället via molnet. En fördel med molnet är att data och applikationer går att komma åt 

från vilken dator som helst via internet och användaren kan alltid få den senaste 

uppdateringen.  
 

Molnet är dynamiskt skalbar eftersom användare bara behöver använda och betala för det 

de faktiskt vill och är i behov av att använda. Det är även enhetsoberoende vilket betyder, 

som tidigare nämnts, att resurser i molnet kan nås via alla enheter som har tillgång till 

internet. Med detta menas inte bara alla datorer utan även alla olika typer av enheter med 

internetuppkopplning vilket kan vara allt från jobbdatorn, laptopen, smartphonen eller 

surfplattan. Molnet är uppgiftscentrerat vilket innebär att det baseras på vad användaren 

vill uppnå. Användarna behöver inte köpa eller installera något innan de använder en 

molnresurs och de behöver oftast inte betala för något som de inte använder. Det finns 

inga fasta kostnader för molntjänster som måste betalas oavsett om det utnyttjas eller inte. 

Istället betalar kunden för det den använder, om det är 300 användare på ett företag en 

månad och bara 50 användare en annan så betalar företaget för just det antalet som det är 

för tillfället och inte en fast summa. Detta är framförallt en fördel för små företag som 

tidigare inte haft råd att investera i de mer sofistikerade systemen (Barnatt, C. 2010 s. 8). 

3.4.2 Mjukvara i molnet 

Mjukvaruapplikationer som kan kommas åt via internet är även känt som Software as a 

Sevice (SaaS). Det är idag den mest synliga typen av cloud computing och den är enkel 

att förstå för användaren. Fördelen med att ha mjukvaran på internet är att den kan 

kommas åt från flera olika enheter på olika platser.  

3.4.3 Hårdvara i molnet 

Hårdvara i molnet är det som mjukvaran i molnet körs på. Hårdvara i molnet erbjuds i två 

olika varianter, Platform as a Service (Paas) och Infrastructure as a Service (Iaas). 
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3.4.4 Servicemodeller 

Det finns huvudsakligen tre sätt att ersätta ett företags traditionella system med cloud 

computing, dessa är Software as a Service (SaaS), Plattform as a Service (PaaS) och 

Infrastructure as a Service (IaaS). 

Applikationer Applikationer Applikationer

Drifttider Drifttider Drifttider

Säkerhet och 

integration

Säkerhet och 

integration

Säkerhet och 

integration

Databaser Databaser Databaser

Servrar Servrar Servrar

Virtualisering Virtualisering Virtualisering

Servrarnas hårdvara Servrarnas hårdvara Servrarnas hårdvara

Lagring Lagring Lagring

Nätverk Nätverk Nätverk

IaaS PaaS SaaS

Färgförklaring

Det som du som kund hanterar

Det som leverantören hanterar  
Figur 2: Modell över vad som finns med inom IaaS, PaaS och SaaS 

Skillnaden mellan IaaS, PaaS och SaaS är hur stor kontroll kunden har över de 

applikationer som den använder, hur applikationerna skapas och vilken typ att hårdvara 

som applikationerna körs på (Barnatt, C. 2010 s. 77). 

 

Mjukvaruapplikationer som kan kommas åt via internet kallas för SaaS. Det är den typ av 

cloud computing som idag är mest synlig och som är enklast att förstå för användaren. 

Fördelen med SaaS är att den går att komma åt från flera olika enheter, vilket betyder att 

användarna kan komma åt den senaste versionen av alla olika dokument både från sin 

dator hemma, på jobbet eller via sin smartphone så länge de har en internetuppkoppling. I 

de flesta fall går det även att arbeta flera personer i samma dokument under samma 

tidpunkt. SaaS applikationer har inga versionsnummer eftersom de ständigt uppdateras 

vilket är möjligt därför att de levereras över internet (Barnatt, C. 2010 s. 43).  

 

PaaS förser kunden med allt som är nödvändigt för att snabbt kunna skapa, testa och 

leverera nya online applikationer. En viss teknisk programmeringskunskap krävs för att 

kunna få användning av det mesta inom PaaS. Innan PaaS existerade var programmerare 

tvungna att skapa nya webbapplikationer i ett internt testsystem för att sedan flytta 

applikationerna till en webbserver som gjorde dem tillgängliga på internet. Detta kan 

tyckas låta som en enkel process men steget att flytta applikationerna till webbservarna 

kan vara svår och omständlig. Applikationer som fungerar hos programmerarna behöver 
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nödvändigtvis inte fungera på webbservern. En av PaaS fördelar är att nya applikationer 

inte behöver flyttas mellan system, anledningen till detta är att applikationerna skapas 

från grunden på samma plattform som de kommer att levereras på till den slutgiltiga 

användaren (Barnatt, C. 2010 s. 81).  

 

Den största verksamheten kring cloud computing ligger just nu i IaaS. Det innebär att 

leverantören erbjuder kunden hårdvara i molnet där kunderna kan lagra data och köra de 

applikationer som de vill använda och har behov av att använda. Detta gör det möjligt för 

kunderna att kunna placera alla sina existerande program och data i molnet och därmed 

kan de stänga ner sina egna lokala servrar. Med server menas i detta fall hårdvara som 

erbjuder processorkraft och lagringsutrymme och som kan kommas åt via internet. Men 

det är inte bara servrar som leverantören behöver förse kunden med i IaaS, det krävs även 

en tillförlitlig strömförsörjning som oavbrutet fungerar för kunden även om huvudkällan 

av strömförsörjning skulle haverera. Det krävs även att en IT-specialist finns tillgänglig 

dygnet runt för att försäkra sig om att servrarna fungerar och för att effektivisera 

eventuella repareringar. Cloud computing-servrar behöver vara uppkopplade till ett 

internet med en snabb och robust uppkoppling och därför måste även webbtrafiken 

hanteras på ett bra sätt så att kunden får en jämn och konstant tjänst. Allt detta är en stor 

kostnad som kunden slipper och som istället läggs på leverantören om kunden väljer att 

lägga sin infrastruktur i molnet. Det finns olika typer av moln att använda inom IaaS där 

två av dem är privata moln och hybridmoln (Barnatt, C. 2010 s. 90). 

3.4.5 Distributionsmodeller 

Det finns olika sätt att leverera molntjänster på, exempel på dessa sätt är att leverera via 

publika, privata eller hybrida moln.  

 

Publikt moln

Privat moln

Resurser

Resurser

Resurser
Resurser

Hybridmoln

 
Figur 3: Modell över kopplingen mellan privata, publika och hybrida moln 
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De publika molnen kännetecknas generellt av att de har klienter från flera organisationer 

som delar samma infrastruktur. De ägs och drivs av tredje parter och är lokaliserade i 

datacenter som drivs av företagen som använder dem (Hugos, M. Hulitzky, D. 2011 s. 

103). Publika moln är vanligt förekommande i dagens läge och är en dataserver där 

dataresurserna är öppna för alla som är villiga att betala för dem. Kunderna har i det 

publika molnet väldigt lite inflytande till plattformarnas uppbyggnad och var servrarna 

ska placeras, det är oftast inte möjligt för kunden att påverka hur miljön utformas. För att 

kunna koppla De fysiska servrarna till molnet så måste en internetanslutning finnas 

(Babcock, 2010). 

 

Det är bara en organisation eller enhet som har kontroll över infrastrukturen inom de 

privata molnen. Ett exempel på ett privat moln är att bara medlemmar av samma företag 

har tillgång till det som ligger i det privata molnet (McDonald, K. 2010 s.20). De privata 

molnen sägs vara den säkraste typen av moln och det innebär att kunden hyr en del av en 

leverantörs molndatacenter. Ett antal fysiska servrar är lokaliserade i samma del av ett 

datacenter och är försedd till en specifik kund. Detta betyder att kundens molnhårdvara är 

separerad från andra kunders molnhårdvaror. Om du är en kund som har ett privat moln 

inom IaaS så kan du i princip gå och besöka din server om du skulle vilja det. Fördelen 

med detta är att kunden slipper ha utrymme för servrar och istället hyr en plats hos en 

leverentör som även utför drift åt kunden (Barnatt, C. 2010 s. 94).  

 
Hybrida moln är en kombination av privata och publika moln och innebär att kunden hyr 

en fysisk server men adderar virtuella serverinstanser för att öka flexibiliteten och minska 

kostnaderna. Ett exempel på detta är om ett företag väljer att köra alla sina applikationer 

på sina fysiska servrar men lagrar sin data på virtuella serverinstanser (Barnatt, C. 2010 s. 

96). Ett företag kan använda hybrida moln för att på ett effektivt och kostsamt sätt 

expandera kapaciteten på servern i sitt privata moln. För att skapa ett hybridmoln så 

behöver företagen lägga infrastrukturen på en plats som tillåter dem att integrera publika 

moln med sina privata moln och fortfarande bevara säkerhet och hanteringsmöjligheter 

för prestanda. De flesta leverantörerna tillhandahåller robusta verktyg för att hjälpa till 

med att hantera systemprestandan i molnet.  
De hybrida molnen skapas av den enskilda kunden för att kunna hantera sina specifika 

behov. Ett exempel är att en kund kan besluta sig för att skapa ett hybridmoln för att 

kunna kombinera ett CRM-system som finns försedd i ett publikt moln tillsammans med 

ett ERP-system som finns i kundens privata moln (Hugos, M. Hultizkt, D. 2011 s. 104).  

3.4.6 Säkerhet 

Det finns olika typer av säkerhetsfrågor att ta hänsyn till vid användande och leverans av 

molntjänster. En säkerhetsfråga är informationssäkerhet som innebär att data hålls 

hemlig. Det kan för vissa företag kännas osäkert att släppa ut sin information i molnet då 

de är osäkra på säkerheten. Det är delandet av infrastrukturen inom molnet som gör att 

företag tvekar på säkerheten i jämförelse med den traditionella infrastrukturen. En annan 

säkerhetsfråga som berör vissa företag är att kunddata och copyrightmaterial måste hållas 

inom landsgränsen vilket det inte alltid görs i molnet, därför kan vissa tveka till om de 

vågar riskera att informationen lagras i något annat land (Rosenberg, J. Mateos, A, 2010 

s. 73).  
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All cloud computing förlitar sig på en fungerande internetuppkoppling, om då denna 

uppkoppling äventyras av hackare eller bara slutar fungera skulle det innebära att 

säkerheten och tillgängligheten för molnet blir utsatt. En annan säkerhetsrisk är om 

användarnamn och lösenord för en cloud computing blir stulet, då kan problem uppstå. 

Om leverantörens infrastruktur inte är väl skyddad eller otillförlitlig så är även det en risk 

för säkerheten i molnet. Det går inte att påstå att molnet är helt säkert, det finns alltid 

säkerhetsrisker att ha i åtanke precis som med allt annat här i livet. En säkerhetsfördel 

med molnet är att du inte behöver riskera att tappa bort någon information när du byter 

datorenhet, du behöver inte bära med dig ett USB-minne eller en CD för att få med den 

uppdaterade informationen till den nya enheten. Det är en säkerhet att alltid veta att 

informationen kommer att finnas kvar även om alla företagets datorer skulle bli stulna 

eller förloras i en brand. Då informationen inte behöver sparas på ett USB eller på en 

laptop så minskar risken även för att informationen hamnar i fel händer vid stöld eller 

förlust (Barnatt, C. 2010 s. 107).  

3.4.7 Fördelar 

När en molntjänst erbjuds så talas det om vissa fördelsattribut, vanligtvis handlar det om 

en massiv skalbarhet, nästan omedelbar tillgänglighet och ökad kostnadskontroll. 

Flexibilitet är en fördel som företag i många fall gärna vill uppnå för att kunna hantera 

olika situationer snabbt och effektivt. Molntjänster kan erbjuda en stor tidsmässig 

besparing t.ex. när IT-kapacitet måste levereras snabbt. En skalning antingen upp eller 

ner med molntjänster behöver inte kräva någon förändring av hårdvara eller mjukvara. 

Kostnaden för molntjänsterna kan redan inledningsvis verka låg och det erbjuder mer 

kontroll över kostnader. Många molntjänster möjliggör så att företag kan betala 

månadsvis, veckovis eller per användningstillfälle. En annan fördel är att det går att 

komma åt tjänsterna överallt från alla datorenheter för de som har tillgång till dem (Reed, 

A. Bennett, S. 2010).  

3.4.8 Risker 

Det finns risker som en leverantör måste ha i åtanke när de arbetar med molnet. En ökad 

mängd av behörigheter kan leda till en risk då en hackare kan eskalera sina behörigheter 

till ett system genom att utnyttja en virtuell maskin. Genom det kan hackaren använda en 

lägre nivå av tillgångsrättigheter för att sedan attackera de virtuella maskinerna med 

högre säkerhetskontroller. Om det finns en otydlig fördelning av arbetsuppgifter för 

användarna kan det vara en risk eftersom den virtuella maskinen ger tillgång till många 

olika typer av komponenter från många olika direktiv. Det kan innebära att en korrekt 

uppdelning av arbetsuppgifter kan vara svår att upprätthålla.  

 

Det finns olika typer av attacker mot molnet som bör beaktas för att undvika dessa. En så 

kallad attack via bakdörren sker genom att använda uppringningsmodem eller externa 

anslutningar där strategin är att få tillgång till ett nätverk genom att passera 

kontrollmekanismer. Kapning är en annan risk där inkräktarna använder IP-kapning för 

att övertyga systemet att det kommunicerar med en känd och tillförlitlig enhet för att 

kunna få tillgång till systemet. Det finns även en risk i att inkräktaren använder sina 

sociala kunskaper för att få tillgång till lösenord t.ex. genom att ringa till anställda på ett 
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företag för att be om lösenord för underhållsarbete av systemen (Dean Vines, R. Krutz, R. 

2010). 

3.4.9 Kundens storlek 

I många fall har de små företagen antingen inga andra genomförbara alternativ för att 

distribuera sina applikationer än att göra det i molnet, eller så är det inte lönsamt för dem 

att göra det på något annat sätt än via molnet. Mindre företag tenderar att inte vara lika 

hämmade av begränsningar och krav kring säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet. De 

har även mindre formaliserade processer och procedurer på plats för att styra 

utplaceringen av applikationer. Stora företag har hittills varit mer försiktiga med att flytta 

över till molnet. Tvärtemot de små företagen så måste de fungera under striktare regler, 

riktlinjer och procedurer. Många av de applikationer som de distribuerar är 

verksamhetskritiska i naturen och har därför strängare säkerhet och prestandakrav (Dean 

Vines, R. Krutz, R. 2010).  

 

3.5 Molnbaserade affärssystem 

Att göra en investering i ett affärssystem kan för många företag kännas kostsamt och 

tidskrävande, framförallt för mindre företag som inte alltid har resurserna till det. Att allt 

fler affärssystemleverantörer börjar leverera molnbaserade affärssystem öppnar upp mer 

möjligheter för både små, medel och stora kunder. Anledningen till varför det öppnar 

möjligheter är för att kunderna kan betala för det de använder till skillnad från att betala 

fasta avgifter oavsett hur mycket de utnyttjar tjänsten. Kunderna sparar även tid och 

pengar på den minskade implementeringstiden av affärssystemet och de får en ökad 

mobilitet då personalen kan komma åt affärssystemet på olika datorenheter från flera 

olika platser. Kunderna slipper även att hantera drift av servrar samt att utföra 

installationer av program vilket innebär att behovet av IT-avdelningar minskar (Jenning, 

R. 2009). 

3.6 Outsourcing 

Att outsourca IT är ett sätt för att kunna öka IT-aktiviteterna. Det innebär att företag kan 

lägga sina IT-aktiviteter hos en leverantör som hanterar detta och därför slipper kunden 

anställa egen personal för att hantera just det. De främsta argumenten till varför företag 

väljer outsourcing är för att det reducerar kostnader, standardiserar IT-användandet, ger 

tillgång till kompetens och resurser samt att det ökar standarden av IT-hanteringen 

(Hedman, J. Kalling, T. 2008).  

3.7 SWOT 

SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Med styrkor menas vilken 

kapacitet som finns för att tillhandahålla en konkurrenskraftig fördel, för att ta reda på 

detta går det t.ex. att ställa sig frågorna:  

 Vilka fördelar har vi? 

 Vad är vi bra på? 

Svagheter innebär de faktorer som gör att konkurrenterna får en konkurrenskraftig fördel, 

för att reda ut våra svagheter kan vi ställa oss frågorna: 
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 Vad kan förbättras? 

 Vad gör vi dåligt? 

 Vad bör vi undvika? 

Möjligheter är gynnsamma omständigheter för vinst och tillväxt, vilka möjligheter vi har 

kan vi undersöka genom att ställa oss dessa frågor: 

 Vilka är de intressanta trenderna? 

 Hur ser förändringarna ut inom teknologin? 

 Hur ser de sociala förändringarna ut? 

Risker är potentiella faror eller risker för företaget, dessa kan vi reda ut genom att t.ex. 

ställa oss frågorna: 

 Vilka hinder möter vi? 

 Vad gör våra konkurrenter? 

 Hotar teknologins förändring vår position? 

 Har vi rätt mängd resurser? 

 Använder vi rätt verktyg? 

Genom att få en förståelse för dessa olika delar så kan företaget bland annat bli bättre på 

att applicera styrkorna i organisationen och minimera svagheterna (Murch, R. 2000 s. 

110). För att på ett tydligt sätt ställa styrkor, svagheter, möjligheter och risker mot 

varandra kommer vi att illustrera det i en modell som den nedan. 

 
Figur 4: SWOT-modell 

Modellen ovan illustrerar hur vi kommer visa de resultat vi tagit fram utifrån våra 

intervjuer och vår teoretiska undersökning. I respektive ruta punktar vi upp de styrkor, 

svagheter, möjligheter och risker som vi har identifierat för att ge en så tydlig bild som 

möjligt över vad en affärssystemsleverantör bör beakta när den ska börja leverera 

molnbaserade affärssystem. 
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3.8 Kravkompetens 

Kompetens innebär kunnighet (NE, 2011), i detta fall kunnighet inom området 

affärssystem och att kunna ställa krav. Det är väldigt sällan som beställaren har en klar 

bild över vad som behövs göras mer än att de vill ha ett system som löser deras problem. 

Kund och leverantör arbetar därför tillsammans fram de krav och önskemål som systemet 

ska uppfylla. Leverantörens uppgift är att omvandla den vaga önskan från kunden till en 

konkret produkt Orsaken till att IT-projekt misslyckas eller blir försenade är oftast att det 

lätt uppstår missförstånd mellan kund och leverantör. För att sammanställa en kravbild 

behövs utbildning och erfarenhet därför kan inte vem som helst göra det. Leverantören 

måste ta reda på vad som skall göras och varför (Görling, S. 2009). 

 

3.9 Systemintegration 

Integration innebär att enskilda enheter förenas (NE, 2011) alltså i detta fall så innebär att 

flera olika fristående system kopplas samman för att verka ihop. Problem som kan uppstå 

med integration är att få komponenterna eller systemen från olika leverantörer att fungera 

tillsammans. Problemet kan till exempel ligga i att gränssnitten inte är kompatibla med 

varandra (Görling, S. 2009). 

 

 

3.10 Sammanfattning av den teoretiska undersökningen 

I vår teoretiska undersökning har vi redovisat den teori som ligger till grund för vår 

studie. Eftersom vårt syfte med studien var att ta fram riktlinjer till vad en 

affärssystemsleverantör bör beakta när de ska börja leverera molnbaserade affärssystem 

så ansåg vi det vara viktigt att ta fram en god grund för vad affärssystem samt vad 

molntjänster innebär. Affärssystem är ett verksamhetsövergripande system som 

leverantören i detta fall levererar till kunden. För att ge en kort introduktion till de 

affärssystem som de personer vi intervjuat använder sig av har vi skrivit lite om dessa 

system. Molntjänster innebär att kunden får sitt affärssystem levererat via internet och 

slipper därmed hantera servrar, drift och installation själv. I vår teoretiska undersökning 

presenterar vi även vad SWOT innebär eftersom vår studie bygger på att vi tagit reda på 

styrkor, svagheter, möjligheter och risker som finns med molnbaserade affärssystem för 

att kunna framställa riktlinjer till affärssystemsleverantörer.   

 

Den teoretiska undersökningen ligger till grund för att vi skulle kunna skapa 

intervjufrågor för vår empiriska studie. Vi har i vår studie använt oss av öppna 

intervjufrågor till personerna vi intervjuat för att de skulle få svara fritt och vi skulle få ta 

del av deras syn. Under intervjuerna framkom aspekter som vi tidigare inte hade med i 

detta kapitel och därför har vi efter genomförandet av intervjuerna lagt till teori om 

outsourcing, kravkompetens och systemintegration. Detta för att belysa vad dessa 

områden innebär.  
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4 Empirisk studie 
I den empiriska studien har vi sammanställt de intervjuer som vi har genomfört med 

leverantörer och kunder utifrån det transkriberande intervjumaterialet. Samtliga 

personer som vi har intervjuat godkände att vi fick nämna deras och företagets namn i 

vår studie. 

4.1 Sammanställning av leverantörsintervjuer 

4.1.1 Tillvägagångssätt 

Vi har utfört tre intervjuer med leverantörer av affärssystem. För att få flera aspekter av 

trenden molntjänst har konsultbolaget medvetet valt att ge oss kontakter för att kunna 

intervjua en leverantör som inte levererar molnbaserade affärssystem idag. De två andra 

leverantörerna levererar molnbaserade affärssystem idag. Nedan följer en 

sammanställning av leverantörernas perspektiv på molnbaserade affärssystem utifrån de 

genomförda intervjuerna. 

4.1.2 Stefan Ruderfelt 

Vi träffade Stefan Ruderfeldt som arbetar som Dynamics NAV Delivery Manager på 

Logica. Hans tjänst innebär att han är chef för alla konsulter som arbetar med 

affärssystemet Microsoft Dynamics NAV i Sverige samt så är han ansvarig för det som 

levereras. Det område på Logica som han arbetar på är uppdelat i olika delar där de har 

en marknadsavdelning som är ansvarig för att ta fram deras nuvarande och kommande 

erbjudanden för de olika branscherna. Andra delar som finns är projektledning som leder 

alla projekt och en säljavdelning som arbetar med nya och gamla kunder och säljer in 

deras tjänster. På leveranssidan har de olika ansvariga personer för de olika systemen de 

levererar vilka är AX, CRM och NAV. Stefan Ruderfelt är ansvarig för den avdelning 

som levererar affärssystemet NAV vilket ingår i Dynamics gruppen. Logica har flera 

andra affärssystem som de levererar, dessa är det egenutvecklade systemet Raindance, 

SAP och Oracle.  

Molnbaserade affärssystem 

Molntjänster för Stefan Ruderfelt innebär att kunden ska ha en fast avgift per månad dvs. 

att det bygger på den betalningsmodellen som Microsoft höll på att arbeta fram när denna 

intervju ägde rum och att Logica både levererar och driftar hela systemet. Kunden ska ha 

möjligheten att skala upp och ner sitt affärssystem beroende på hur mycket de använder 

det, med en viss framförhållning. Logica ska sköta om allt från att tillhandahålla servrar, 

sköta om drift och leverera systemet och som han utrycker sig ska kunden få 

affärssystemet ”på kran”. På Stefans avdelning är det ingen kund som kör en ren 

molntjänst idag men de har hälften av Sveriges apotek som kunder och leveransen av 

affärssystem till dem är det närmaste molntjänster de kommer. Det innebär att Logica har 

servrar i Bromölla som apoteken kopplar upp sig mot och som Logica driftar. Det är i 

stort sätt samma koncept som när det gäller molntjänster, skillnaden är avsaknaden av 

den betalningsmodell som krävs för att det ska vara en renodlad molntjänst. Den 

betalningsmodellen hade inte kommit från Microsoft vid intervjutillfället och eftersom 

Logica har ett avtal med Microsoft så var de tvungna att avvakta tills de har en färdig 
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betalningsmodell för molnet. Allt som apoteken använder sig av är inte molnbaserat 

eftersom de har egna butikssystem som de använder ute i butikerna. De centrala delarna i 

affärssystemet fungerar på typ samma sätt som om det skulle vara en molntjänst.  

  

Logica har som sagt ett samarbete med Microsoft där de tillsammans satsar på 

molntjänster. Det som de arbetar med inom NAV just nu är att lära sig leverera 

molnbaserade affärssystemstjänster under året så att de är redo när kunderna är mogna för 

att börja använda molnbaserade affärssystem. Detta innebär att Logica har stora 

möjligheter att ta marknadsandelar genom att ligga långt fram i utvecklingen. Inom NAV 

levererar de affärssystemet och för att det ska kunna bli en molntjänst så behöver de även 

hårdvara, servrar och drift och därför samarbetar hans avdelning med den avdelning på 

Logica som har hand om hårdvaran och driften. Tillsammans ska de kunna paketera, 

testköra och börja visa det för sina stiftelsekunder. I samband med detta behöver de ta 

fram rutiner och processer för hur det ska levereras så att det förhoppningsvis kommer 

vara klart om ett par månader. Stiftelserna är en nisch som inte har många användare och 

det är till dem som de kommer att börja rikta sig mot med sina molntjänster. För att det 

ska vara möjligt med molntjänster så behövs en server med flera installationer och i 

möjligaste mån vill de ha ett system som alla kan köra i och som de inte gjort så många 

anpassningar i. Därför är nischen stiftelse en bra grupp att börja titta på för de är inte så 

driftkänsliga vilket innebär att uppkopplingen inte behöver vara uppe alla timmar på 

dygnet.   

 

Den största investeringen som Stefan Ruderfelt ser att de måste göra är att samla på sig 

kunskap om molnbaserade affärssystem inför införandet av dessa. De vill använda de 

komponenter som Microsoft långsiktigt rekommenderar så att de levererar den lösningen 

som de förordar om ett eller två år. Det satsas mycket på molntjänster inom Logica och 

Dynamics NAV är bara en liten del i den stora helheten, satsningen med molntjänster 

riktar sig till alla Microsofts produkter inom företaget. Det som Logica behöver göra är 

att skicka ut sina verksamhetskonsulter på besök hos kunderna för att ta reda på vad de är 

redo att flytta in i molnet och i så fall när är de redo för detta? Affärssystem är kanske 

inte det första kunden tänker på utan det kanske snarare är de mindre delarna så som 

sharepoint osv. Han säger att det inte är säkert att hans avdelning som arbetar med NAV 

kommer vara det första som kunderna vill flytta in i molnet men de måste lära sig så att 

de är redo när kunderna är det.  

Kunder och Konkurrenter 

Hans typiska kunder är små och medelstora företag som oftast är inriktade mot handel 

och grossist men de har även en stor satsning på retail marknaden, främst mot apoteken 

för tillfället. Eftersom apoteksmonopolet avvecklats så innebär det att de är i behov av 

nya IT-system så Logica har ungefär hälften av Sveriges apotek som sina kunder. Just nu 

levererar de Dynamics NAV med en specifik tilläggslösning för branschen till de 

apoteken. De har en hel del färdiga branschlösningar och paketeringar som är inriktade 

mot olika nischer. Branscherna retail, handel och grossist är deras viktigaste men de har 

även en del produktionskunder. De har även ett stiftelsesystem som bygger på en variant 

av molntjänst redan idag, det är en tilläggslösning till Dynamics NAV. 
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De riktar in sig på större kunder än vad de andra företagen som levererar NAV vilket gör 

att de största konkurrenterna på marknaden är de företag som är större som levererar 

andra stora system. Det kan vara allt från internationella företag och större företag i 

Sverige som till exempel Systeam.  

 

Marknaden för molnbaserade affärssystem växer extremt nu så Stefan Ruderfelt säger att 

de måste hänga med på tåget för de vill vara en av de första som kan erbjuda sina kunder 

denna möjlighet. Det blir lättare att adressera mindre kunder för Logica kan erbjuda dem 

kostnadseffektiva system eftersom de slipper köpa hela systemet och får ut den 

funktionalitet som de är i behov av. Trenden pekar åt att molnbaserade affärssystem 

kommer fortsätta utvecklas och när det kommer igång på allvar måste Logica finnas där 

för att kunna ta marknadsandelar. Genom att köpa system via molntjänster så skulle 

kunden kunna slippa administrera systemet själva, de behöver inte lika mycket personal 

hos sig vilket bidrar till mindre personalkostnader. Samtidigt som de slipper ta en stor 

initial investering till en början så kan de sprida ut kostnaderna så de får en mindre 

kostnad varje månad. En annan skillnad för dem är att de kan minska och öka 

användaravtalet med någon månads marginal samt att de kan avsluta systemet lättare.    

Stefan Ruderfelt har inte funderat kring vilka som är de största nackdelarna med 

molnbaserade affärssystem. För personalen inom NAV blir det mer komplext, de får ta 

hand om fler delar och ta mer ansvar fast det är något som de önskar så det ser han 

egentligen inte som en nackdel. Utifrån kundperspektivet blir de mer beroende av 

leverantören och måste hela tiden beställa tjänster av Logica vilket kan ses som en 

nackdel ur vissa kunders perspektiv. Anledningen till att de inte kommit igång med att 

leverera molnbaserade affärssystem är delvis för att marknaden inte varit mogen tidigare 

samt att det är nyligen som de ingått i samarbetet med Microsoft. Det är först nu som 

Microsoft är redo att leverera det som Logica behöver för NAV. Logica vill som tidigare 

nämnt leverera det som Microsoft rekommenderar och som kommer att fungera ett till två 

år framöver. För att kunna göra det behöver de en betalningsmodell från Microsoft över 

hur användarna ska betala för de molnbaserade tjänsterna. 

 

Stefan tror att arbeta med molntjänster kan gynna företaget för att de är de enda av NAV 

partnerna som kan leverera allt från drift, servrar till just affärssystem. De kan leverera 

helhetslösningar vilket mindre konkurrenter har svårt att göra eftersom de måste alliera 

sig med andra företag för att kunna leverera hela paketet. Detta ger Logica fördelar mot 

konkurrenter inom NAV då de har helheten. Logica konkurrerar inte mot de företag som 

levererar mindre affärssystem utan riktar sig mot företag som är lite större. De som kör 

molnbaserat idag ser han inte som konkurrenter, han ser snarare de konkurrenter som de 

har idag som också kommer börja leverera molntjänster som det största hotet.  

Den största risken med att gå över till molnbaserade affärssystem är att kunden blir 

beroende av leverantören. Han säger att allt går att lösa med rätt tekniska lösningar men 

han tror även att det kommer finnas en del säkerhetsrisker. Fördelen för Logica tror han 

är att de är ett stort företag som kan ansvara för allt från säkerhet till användningen av 

affärssystem. Han tror därför inte att kunderna ser någon större risk eftersom Logica som 

företag har lång erfarenhet av att drifta system så kunderna är ganska vana vid just den 

aspekten. Kunderna ser nog det som positivt att de slipper ha driften hos sig själva säger 

han. Den största skillnaden för kunderna blir i princip betalningsmodellen. För de kunder 
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som redan köpt servrar är det ett stort steg att gå över till molntjänster eftersom de redan 

tagit en stor investeringen vilket betyder att det är ett stort steg för dem att släppa sin IT-

drift och den personal som idag sköter den. Stefan Ruderfelt  säger att det kommer vara 

enklare att sälja in molntjänster till nya kunder då de inte har gjort den investeringen ännu 

och därför kan beslutet för dem vara enklare.  

 

Logica kommer i sin marknadsföring informera kunderna om molntjänster genom 

kampanjer och de kommer ge dem möjlighet att köra molnbaserat. Logica kommer 

självklart behöva göra vissa förändringar själva för att få detta att fungera. Det Stefan 

Ruderfelt ser som den största förändringen är att de behöver utse experter som ska arbeta 

med molnbaserade affärssystem. Han tror att de redan har den expertisen hos personalen 

idag men dessa personer måste frigöras från andra projekt och ansvarsområden för att 

kunna satsa helhjärtat på molnet. Beroende på hur snabbt detta växer kan företaget även 

behöva rekrytera ny personal för att kunna hantera trycket från kunderna. 

4.1.3 Joakim Westergren 

Joakim Westergren arbetar på Logica som leveransansvarig för Dynamics CRM. Det 

innebär att han är ansvarig för samtliga projekt som drivs inom sin enhet samt att han 

håller ihop området, paketerar erbjudanden och utvecklar erbjudanden. Inom hans enhet 

levererar de Dynamics CRM som är en plattform för att utveckla alla typer av system för 

relationshantering. Inom deras servicelinje finns även affärssystemen Dynamics AX och 

Dynamics NAV.  

Molnbaserade affärssystem 

Joakim Westergren beskriver att molntjänster innebär i stora drag två saker, det första är 

att kunden kan frigöra en del bundet kapital genom att den nya betalningsmodell som 

molnet har är månadsbaserad. Det andra är att det innebär en mer flexibel struktur där det 

är enklare att integrera olika tjänster med varandra inom den egna organisationen, mellan 

partners, kunder och återförsäljare. Idag säger han att de arbetar med molntjänster genom 

att de har det som en leveransmodell genom Microsofts moln och Logicas egna moln, 

detta som ett alternativ till kunden istället för att äga och installera. Något som han anser 

att de kan förbättra i sitt arbete med molnbaserade affärssystem är att de kan 

standardisera mer av vissa moment och lyfta ut mer av köpprocessen till internet.  

Joakim Westergren säger att det inte finns fler risker med att arbeta med molnbaserade 

affärssystem än vad det gör idag, däremot säger han att de kan skilja sig åt lite. Riskerna 

fokuseras enligt honom på nya säkerhetsfrågor och juridiska frågor, det kan t.ex. handla 

om var data är förvarat. De förändringar som de på sikt kommer att genomföra är att 

standardisera vissa lösningar för att erbjuda paketerade molnerbjudanden till fast pris per 

månad. 

 

Han säger att det finns många intressanta trender och utvecklingar just nu och en av dem 

är just molntjänster, eller bearbetning av affärsdata som en tjänst. Joakim Westergren 

säger att detta område skapar helt nya möjligheter för företagen. De små och nischade 

företagen kan till exempel få tillgång till nya affärsmodeller och teknisk innovation 

billigare än förut och stora företag kan få tillgång till flexibilitet och tillväxtkraft. Han 

säger att möjligheterna kan mätas på olika sätt och ett av dem är genom produktivitet, 
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dvs. hur mycket mer vi skulle kunna producera eller hur mycket dubbelarbete vi kan 

undvika att göra. När ett systemstöd för relationshantering införs på ett företag så säger 

Joakim Westergren att många frågor dyker upp, t.ex. hur vill vi hantera detta? Vilken 

upplevelse ska kunderna få när de träffar och gör affärer med oss? Har vi strukturerna på 

plats? Systemstödet för relationshantering blir även ett verktyg för att få ordning på 

företagets gemensamma arbetssätt. Dynamics CRM Online, som Microsofts moln för 

CRM kallas, innebär helt nya möjligheter för företagen. I det korta perspektivet innebär 

det att det snabbt går att komma igång utan att hänsyn tas till teknikfrågor så som 

hårdvara, drift samt vem som ska hantera funktionen. Det är enkelt att köpa Dynamics 

CRM Online och det går att utvärdera produkten i organisationen under en testperiod för 

att säkerställa att det ger rätt stöd för verksamheten innan några slutgiltiga beslut tas. I det 

långa perspektivet innebär det att kunden får tillgång till en plattform för 

relationshantering med förmågan att dynamiskt förändras i takt med att företaget behöver 

förändras för att möta marknaden.  

 

Genom att lösningen finns i molnet säger Joakim Westergren att det tillför dynamik och 

en förändringsförmåga för medarbetarna, partnersbolagen och återförsäljarna eftersom 

det underlättar åtkomsten och presentationen av data och resultat. När en kund väljer att 

köpa affärssystem via molnet så finns Logica med som en partner för rådgivning under 

test- och uppstartsfasen. Då de tillgodoser kunden med experter inom försäljning, 

kundtjänst eller marknad och hjälper till med hur kunden ska sätta upp systemet och hur 

de arbetar bäst med det. Genom en utvecklingsplattform kan de även erbjuda 

konfigurerbara och skräddarsydda lösningar för alla typer av relationshantering till 

exempel avtalshantering, rekrytering, fastighetsförvaltning, eventplanering och 

måluppföljning. De tillför även olika typer av lösningar som gör systemet bättre anpassat 

till branschen eller affärsmodellen. Joakim Westergren avslutar med att säga att om 

konstruktionen av lösningar sker inom principerna för SOA så är det inga problem med 

molnet, eller cloud, det fungerar och det är effektivt. 

 

Kunder och konkurrenter 

De typiska kunderna beskriver Joakim Westergren som mellanstora och stora kunder 

inom samtliga branscher, just nu fokuserar de mycket på kunder inom finansiell sektor 

och tillverkande sektor. De typiska konkurrenterna säger han är svenska och 

internationella företag som levererar liknande funktionalitet inom CRM-området. När vi 

frågade hur han trodde att molnbaserade affärssystem kan gynna deras företag på 

marknaden så svarade han att de kan ta fram de bästa egna unika lösningarna med längre 

bindningstider. Fördelarna som de kan vinna gentemot konkurrenterna är att de kan 

erbjuda andra betalningsmodeller och kombinera det med andra erbjudanden som till 

exempel outsourcing.  

4.1.4 Thomas Widén 

Vi har över telefon intervjuat Thomas Widén som arbetar på Microsoft eftersom han inte 

hade tid att träffa oss och är stationerad i Stockholm. När vi intervjuade honom hade han 

precis varit i Atlanta, USA där Microsoft lanserade sin nya betalningsmodell för 

affärssystem via molntjänster. Microsoft är enligt Thomas Widén en av de ledande 
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företagen inom utveckling av programvaror för privatpersoner och företag. Thomas 

Widén arbetar på den avdelning som sköter distribution och försäljning av affärssystem 

till företag. Han är för närvarande teknisk rådgivare till partners samt kunder som är 

intresserade av deras system och lösningar. Tidigare har han haft flera olika roller såsom 

gruppchef, arbetat med marknadsfrågor och med utbildningsfrågor.  

Molnbaserade affärsystem 

På den svenska marknaden levererar Microsoft affärssystemen Microsoft Dynamics NAV 

till ca 2500 kunder och Microsoft Dynamics AX till ca 600 kunder. Systemet AX 

levereras till större organisationer och företag med flera hundra anställda och som oftast 

har affärsverksamhet i flera olika länder i världen. Till skillnad från AX så vänder NAV 

sig till små och medelstora företag i olika branscher och är det system som Microsoft 

levererar mest av. NAV har idag nästan 90 000 kunder, över 1,5 miljoner dagliga 

användare och är officiellt tillgängligt i 40 olika länder runt om i världen.  Microsoft 

uppfyller de legala krav som ställs i alla dessa länder. Microsoft har flera partners som för 

produkten NAV vidare och den inofficiella siffran för antal länder som använder 

systemet skulle nog hamna på mellan 130 till 160 säger Thomas Widén.  

 

Molntjänster har en ganska bred innebörd och Thomas Widén tycker att det viktigaste 

perspektivet är att se molntjänster ur kundens synvinkel. Det enklaste sättet att beskriva 

vad det innebär för kunden är att de inte behöver tänka på den tekniska driften och att de 

får en tjänst paketerad som de betalar per månad för. Microsoft har under flera års tid 

arbetat med molntjänster, detta framförallt genom de klassiska Microsoftprodukterna 

Outlook och Hotmail. Hotmail är en molntjänst som de utvecklade för cirka femton år 

sedan.  Just denna utveckling har gett dem erfarenhet för att kunna fortsätta utvecklingen 

och de har i och med denna erfarenhet kunnat utöka sina möjligheter till att erbjuda flera 

andra program via molntjänster. Thomas Widén berättade att den 18 april år 2011 

lanserade Microsoft en paketerad tjänst som heter Office 365 som är ett komplett system 

där kunderna får hela office-paketet, mailservrar och lagringsutrymme för dokument via 

molnet och betalar per månad.  

 

Microsoft har sedan fyra år tillbaka levererat affärssystem via molnet men då har deras 

partners satt upp servrar och de har hyrt ut systemet och tagit betalt månadsvis. Han säger 

att de kommer fortsätta denna utveckling och framöver kommer de även att drifta 

systemen själva, anledningen till att de vill göra det är för att de tror att de är bäst i 

världen på att drifta sina egna system. De har cirka en halv miljon servrar runt om i 

världen och deras serverhallar är optimerade för att klara av den drift som krävs för 

lösningarna. I serverhallarna har de gjort det möjligt att ha den lägsta 

energiförbrukningen som går och de har en niofaldig säkerhet. Microsoft har även täckt 

in de säkerhetsregleringar som krävs och kunden behöver inte investera i hårdvara 

eftersom det står leverantören för vilket kan upplevas som en trygghet för kunden.  

Vi bad Thomas beskriva betalningsmodellen som nyligen lanserades, han berättade att 

modellen är ganska enkel och bygger på att kunden betalar ett pris per månad för 

systemet de använder. Kunden bestämmer vilken storlek på system de vill ha, storleken 

beror på hur mycket funktionalitet kunden behöver och därför betalar de det per månad. 
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Utbildningstjänster tillkommer vilket Microsofts partners tillhandahåller och därför 

justerar partnerna priset utefter det. 

 

Främsta styrkan med molnbaserade affärssystem är att investeringen från kundens sida 

blir betydligt lägre än om de hade köpt hela affärssystemet på en gång och beslutet att 

köpa ett affärssystem kan därför bli enklare. Kunden behöver inte tänka på att investera i 

hårdvara och servrar utan det sköter leverantören eller partners. Thomas Widén säger att 

det sänker ribban för att ta beslutet, en VD för ett medelstort företag behövde förr gå till 

styrelsen för att få igenom ett beslut kring en investering som en klassisk installation av 

affärssystem. En sådan installation kan exempelvis kosta en halv miljon för systemet, en 

halv miljon för licenser och sedan tillkommer en halv miljon för utbildning och andra 

tjänster. Skillnaden med molnbaserade affärssystem blir att VD:n själv kan ta beslutet 

utan att behöva gå till styrelsen och beslutet innebär då en ökad riskkostnad per månad 

men VD:n kan ta full ära kring de rationaliseringsintäkter som uppnås. En annan styrka 

med att arbeta molnbaserat är att företaget blir helt dynamiskt vilket innebär att priset 

som kunden betalar per månad baseras på hur många användarna är. Kunden kan då 

enkelt lägga till och ta bort användare, så skulle ett företag plocka in hundra medarbetare 

en månad så betalar de för hundra användare och skulle de vara femtio användare så 

betalar de endast för femtio.  

 

När vi frågade Thomas Widén om vad som är svagheten med molnbaserade affärssystem 

så svarade han att det finns vissa utmaningar med att arbeta på det sättet. Den främsta 

utmaningen som han ser ligger i när det finns något som är lokalt installerat på ett företag 

som kräver mycket datatrafik, då kan det bli svårt att lyfta upp den informationen från 

systemet in i molnet. Det kan till exempel vara en maskin som ska kommunicera med 

affärssystemet och då kan problem uppstå om det andra systemet använder sig av en 

gammal teknologi.  Det sker en ständig utveckling av metoder för att kunna göra den 

typen av installationer enklare och det kommer ständigt teknologiska lösningar som 

underlättar den problematiken som beskrevs ovan.  

 

På frågan om hur han tror att molnbaserade affärssystem gynnar företaget på marknaden 

så svarade han att han skulle vilja vända på det för det är egentligen ett förhållningssätt i 

hur IT-branschen förändras genom åren. Nu förtiden förväntar sig en kund som betalar 

100 000 kronor att få ut ett större värde än vad de fick när de köpte något för samma 

summa för tio år sedan. Då var det uppsättningen av installation av hårdvara som var den 

största procentandelen vid leverans av affärssystem. Thomas Widén säger att det är en 

icke värdeskapande tjänst och genom att skala bort de bitarna så tycker han att de förser 

samhället med en bättre lösning. Som han uttrycker sig att det är ett nödvändigt ont för att 

få affärssystem att fungera. Han tycker det är skönt att kunna få bort de höga IT-

kostnaderna som är förknippade med att kunderna behöver servrar med sin leverans av 

affärssystem. Som leverantör av affärssystem måste de ge det som är bättre till kunden 

helt enkel.  

 

Att börja arbeta med molnbaserade affärssystem är ett paradigmskifte för alla som säljer 

affärssystem och hur de ska förhålla sig till det. Ett klassiskt exempel på det är när en 

produkt säljs för en halv miljon kronor så finns det samtidigt en intäkt, en marginal som 
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uppkom vid sålt system. Den största utmaningen för dem som säljer system är att de 

måste räkna med den vinstmarginalen under en längre tid. Men som ett led av allt det här 

så måste de bygga om en del av teknologin dvs. förbättra den teknologiska plattformen. 

Thomas Widén ser inte detta led som att de bygger om något och det har inte tvingat dem 

till några radikala förändringar inom företaget. Han tror att det finns konkurrenter som 

kommer få utmaningar med sina tekniska plattformar. 

 

Thomas Widén tror att IT-branschen håller på att övergå och bli mer mogen och han 

säger att både debatter och diskussioner handlar oftast om molntjänsters vara eller icke 

vara och det är ingen som ifrågasätter någonting. Han tycker att vad som kostar inom IT 

idag ska ifrågasättas. Exempel på frågor att ställa sig är: Vad lägger kunden sina pengar 

på och varför ska kunden idag ha en server hos sig? Vad tjänar de på det och vad har det 

för syfte? Detta tycker Thomas Widén är intressanta aspekter och han tycker att det 

handlar om att skapa värde i IT-kedjan för slutkunden. Att en IT-tekniker klappar på en 

server jämför han med att förr i tiden hade varje bonde sin egen mjölkseparator på 

bondgården. Den tiden är förbi och på samma sätt så förändras IT-branschen.  

 

Han säger att det handlar i grund och botten om att rationalisera och leverera en bättre 

tjänst till slutkunden. Oftast glöms kundvärdet bort i debatterna som oftast handlar om 

system ska köras i molnet eller inte och vilken typ av moln som ska det ska köras i. Alla 

branscher går historiskt sett igenom olika typer av förändringar och det finns folk som 

hävdar rent allmänt kring molndebatten att en gren dödas inom IT-branschen. Han jämför 

det med att vi inte har lika många bilverkstäder längre därför att vi bygger bättre bilar. 

Han ser utvecklingen som en naturlig utveckling av en bransch. IT-branschen är ganska 

ung fortfarande och jämfört med bilindustrin som genomgått stora förändringar och 

utifrån det synsättet så kan det ifrågasättas varför IT-industrin inte förändrats. De första 

datorerna var centraldatorstyrda och arbetade med terminalemuleringar och det fanns 

mainframe lösningar för att komma runt det. Nu är vi tillbaka i det läget igen fast med 

mycket bättre utvecklad teknologi. Vi skjuter numera upp mer datorkraft i telefonen och 

vi kommer lägga mer och mer funktionalitet där. Nu byggs det applikationer som 

fungerar på alla tekniska plattformar vilket innebär att det är viktigt att uppnå bra 

flexibilitet utan att det blir en merkostnad för slutkunden.  

 

Här i Sverige ser inte Thomas Widen några risker med att arbeta med molnbaserade 

affärssystem men han säger att det fortfarande finns orter som har det svårt med 

internetförbindelse. Han säger att många tror att räcker med att de har en bra ISD-lina och 

har kanske inte säkrat upp sitt bredband tillräckligt bra och det kan vara en risk.   

Kunder och konkurrenter 

Thomas Widén säger att den typiska kunden är en kund som köper och säljer varor men 

det är även kunder som tillhandhåller service eller leder och driver projekt. Det är 

standardiserade kunder men de har även ett antal tusen branschunika lösningar till 

Dynamics NAV. Det innebär att de kan ha kunder inom många olika branscher, exempel 

på branscher är veterinärvården, kunder som tillverkar läkemedel och kunder som leder 

stora byggprojekt.  
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Han säger att inom många av branschområdena som Microsoft har finns inga 

standardiserade konkurrenter. Men det finns lokala konkurrenter i Sverige som Vista och 

Jeeves samt på den globala marknaden så har de konkurrenter som Agretto, SAP och 

Orcale. Thomas Widén säger att det finns två synsätt när det gäller fördelar gentemot 

konkurrenterna, dels att konkurrenterna måste hänga med. Det finns några konkurrenter 

som hänger på och då bli det ingen skillnad eftersom marknaden förändras och det är så 

leveransen kommer se ut i framtiden så då blir det ingen fördel för Microsoft gentemot 

konkurrenterna. Däremot kommer det skapa fördelar mot dem som inte lyckas med 

molnbaserade affärssystem och de som inte lyckas kommer få det svårt i framtiden säger 

han. 

4.2 Sammanställning av kundintervjuer 

4.2.1 Tillvägagångssätt 

Vi har intervjuat tre olika kunder till affärssystemsleverantörer, dessa kunder har 

affärssystem idag men köper dem inte via molnet. De företag som vi har träffat är Elof 

Hansson, DirektMedia och Egmont kärnan. Alla tre företag har en egen IT-avdelning 

idag med två till tre anställda. Frågorna vi ställde till kunderna baserades på de intervjuer 

vi genomförde med leverantörerna. Nedan följer en sammanställning av kundernas 

perspektiv på molnbaserade affärssystem utifrån de genomförda intervjuerna.  

4.2.2 Elof Hansson 

Vi fick kontakt med Elof Hansson genom en av deras affärssystemsleverantörer, Logica. 

Elof Hansson är ett handelshus som startades år 1897, nu arbetar de främst med trading 

av skogsprodukter. Papper, pappersmassa och sågade trävaror står för ungefär 90 % av 

deras affärsvolym. Med trading menas att de köper varor av en leverantör och säljer till 

en kund utan att göra något med varorna själva. Varorna passerar sällan svensk gräns, de 

kan till exempel köpa från Kina och leverera till Brasilien och det enda som Elof Hansson 

gör är i princip att ombesörja frakt och finansiering. I vissa undantagsfall lagrar de 

produkter men framförallt hanterar de frakten. Elof Hansson tillhandahåller finansiering, 

med det menas att de oftast köper på väldigt korta betalningsvillkor från leverantör, 10 

till 30 dagar, och kunden i sin tur betalar på till exempel 180 dagar eller ännu längre mot 

en ränta. Eftersom de handlar med väldigt stora volymer så har de möjlighet till bra 

skeppningsavtal dvs. istället för att kunden köper en container från Kina till Brasilien så 

kan Elof Hansson samfrakta 20 containrar för att hålla ett lägre pris på frakten. 

På Elof Hansson intervjuade vi Malin Brännvall och Mikael Larsson. Malin Brännvall är 

kvalitets- och miljöchef för koncernen men arbetar sedan två år tillbaka även som 

ansvarig förvaltare för deras affärssystem. Hon är även projektledare för företaget och 

ansvarig för att deras dotterbolag ska ha tillgång till samma affärssystem som de har. 

Mikael Larsson arbetar som IT-manager vilket innebär att han är ansvarig för IT-

avdelningen och han arbetar mycket med företagets affärssystem. 

Affärssystem 

Elof Hansson arbetar idag med affärssystemet Microsoft Dynamics NAV. Målet är att 

alla dotterbolag som arbetar med trading ska ha samma affärssystem och samma lösning. 

Anledningen till detta är för att de vill ha samma arbetssätt överallt, de har byggt in sitt 
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arbetsflöde i affärssystemet och vill att det ska användas på samma sätt överallt. Malin 

Brännvall anser att det användarna vill ha ut av affärssystemet är en effektivare hantering, 

minskad risk för fel, så lite manuell hantering som möjligt och en säkerställning av att de 

bara gör jobbet en gång. De vill kunna öka kontrollen, tidigare har de haft personal som 

fick lägga mycket tid på att leta information i systemet istället för att analysera 

informationen och det är något som dem vill undvika. Elof Hansson vill att resurserna ska 

analysera istället för att leta information och då krävs det att systemet förser dem med de 

rapporter och den information som de behöver. Malin Brännvall fortsätter med att säga 

att information ska finnas på ett ställe, till skillnad från tidigare när de hade flera olika 

system och de fick sitta och para ihop informationen för att få fram rätt svar. Hon avslutar 

med att de vill ha ett kvalitetssäkrat arbetssätt, med det menar hon som tidigare nämnt att 

de vill säkerställa sitt arbetsflöde så att alla arbetar likadant.  

 

Mikael Larsson säger att det han vill ha ut från affärssystemet är att få en mer 

centraliserad struktur för att vinna den kontroll som Malin Brännvall talade om. Han 

säger att det förut var väldigt mycket papper som bara skrevs ut men numera vill de 

kunna minska flödet av papper och istället koncentrera sig på att all information ska 

finnas på samma ställe. De vill även kunna ge användarna en snabb och flexibel 

arbetsmiljö och de vill ha ett system som minimerar deras tid som läggs på underhåll. 

Mikael Larsson säger att Microsoft Dynamics NAV är ett lättare system att tillhandha än 

det som de hade tidigare. Tidigare hade de miljön outsourcad så i och med bytet av 

system har de nu minskat tiden de lägger ner på affärssystemet drastiskt. 

Pappersutskrifterna har minskat med ungefär 200 000 sidor per år efter de började med 

NAV. Flexibiliteten har ökat något men han säger att de inte har nått hela vägen fram 

ännu utan det är något som de fortfarande jobbar med. NAV har hjälpt dem att vinna 

kontroll över sina dotterbolag och över affärssystemet. Systemet som de hade innan var 

så gammalt, ett egenutvecklat system, att de som var med när det byggdes hann antingen 

gå i pension eller säga upp sig. När Mikael Larsson kom in för fem år sedan var det ingen 

som kunde basen i affärssystemet som de hade då. De satsade då på att ha ett nytt 

affärssystem som konsulter kan jobba med och är villiga att jobba med samt att det finns 

en IT-avdelning som har kunskap om hur det fungerar. Malin Brännvall lägger till att 

systemet även är uppgraderbart eftersom det är ett aktuellt system som Microsoft 

uppgraderar och moderniserar hela tiden. Ur verksamhetsperspektiv säger hon att 

kontrollen har ökat, de lägger tid på rätt saker gällande kontroll. Det är även mer 

transparent än det tidigare systemet forsätter hon, de kan få mycket snabbare svar på 

saker. I det gamla systemet kunde det ta en vecka att få ihop informationen som skulle 

skickas men nu kan de snabbt och enkelt ta ut en rapport, informationsflödet är väldigt 

förenklat nu.  

IT-avdelning 

Från år 2002 var Elof Hanssons IT-avdelning outsourcad till Volvo IT, de var fem 

personer på den avdelningen och var vad Mikael Larsson kallar för en ren 

beställarorganisation. I slutet av år 2009 så fick Mikael Larsson en idé om att ta hem all 

drift till Elof Hansson eftersom det finns så mycket teknik som gör det så pass enkelt, det 

behövs inte lika mycket hårdvara längre och det drar inte så mycket ström. De ville få lite 

mer grön IT och ha det i egen regi. I det läget satt han ensam anställd på IT-avdelningen 
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så därför tog de in en inhyrd person som skötte firstline. De köpte sedan över honom från 

ett konsultbolag och nu supportar han affärssystemet med stöd av 

affärssystemsleverantören. Som stöd till honom tog Mikael Larsson även in en kille som 

arbetar någonstans mellan second- och thirdline, han har en djup databaskunskap i den 

databasstrukturen som NAV bygger på, dvs. vanlig Microsoft SQL. Det är alltså totalt tre 

personer som har affärssystem som en del av sina arbetsuppgifter. 

  

Killen som sitter i firstline hanterar problem som kan uppstå i affärssystemet. Om han 

inte kan lösa det så skickar han antingen vidare det till sin kollega som har en djupare 

teknisk kunskap eller så skickas det vidare till leverantören. Elof Hansson har ett 

driftavtal med inställelsetider som gör att de kan ringa leverantören och inom ett visst 

antal timmar så måste de återkoppla med ett svar, leverantören har dessutom full tillgång 

till deras system. Mikael Larsson kommer in lite vid sidan av eftersom han har suttit med 

i projektgruppen för affärssystemet, så han har en viss kunskap av vissa bitar. 

Mikael Larsson och Malin Brännvall arbetar väldigt mycket ihop när det gäller strategi, 

planering och utveckling. Därför får de tillsammans både ett tekniskt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv. Malin Brännvall leder förvaltningen av systemet vilket innebär 

att allt arbete med användare ligger på henne, likaså all ärendehantering när det gäller 

förändring, förbättring och effektivisering av systemet. I de fallen sammarbetar hon med 

systemleverantören och IT-avdelningen för att få så mycket kunskap inom huset som 

möjligt. Om det är något som inte IT-avdelningen kan hantera eller om de inte får hantera 

det på grund av avtal så lämnar de över det till systemleverantören. 

Affärssystemsleverantören 

Elof Hansson har som strategi att arbeta med flera leverantörer av affärssystem, det beror 

på att de inte vill fastna med en leverantör. Malin Brännvall säger att konkurrens är bra, 

dels när det gäller priser men också för att de ska kunna ta fram de kompetenser som de 

behöver. Hon säger att med affärssystem så är det inte bara programmering som behövs 

utan du kan även behöva en applikation inom redovisning, lagerhantering eller 

försäljning och då vill de att leverantören ska ha kunskap inom det så att dem kan föra en 

diskussion. Så det är för att säkerställa att de har tillgång till alla kompetenser som de 

väljer att arbeta med flera leverantörer. Deras huvudleverantör idag är Logica och där har 

de second- och thirdline support. Det innebär att alla frågor som Elof Hansson inte löser 

själva tas via Logica. Förvaltning, utveckling av systemet och all uthytning till 

dotterbolagen sköts av systemleverantören.  

All ärendehantering sker på Elof Hansson, de tar in vad de kallar för tidsuppskattningar 

eller en uppskattning av en ungefärlig kostnad av vad det skulle kosta att göra en 

förändring i systemet som de riktar mot den förväntade effekten för att se om det är något 

de ska genomföra eller inte. Om de beslutar sig för att genomföra förändringen så är det 

oftast Logica som utför den. De använder leverantören som rådgivare, alltså om det är 

något de vill diskutera så frågar de leverantören. Till större projekt har de plockat in 

externa projektledare, oftast från Logica. Det är oftast via Logica som Elof Hansson går 

på kunddagar och andra träffar som ger information om vad som händer i systemet, vilka 

nya add-ons som kommit och vart utvecklingen är på väg. Malin Brännvall säger att de 

har en bra kontakt med leverantören men deras problem har varit att de inte vill vara så 

beroende av leverantören som tidigare. I början var de väldigt beroende av 



 

- 38 - 

systemleverantören eftersom de inte outsorcade längre utan skulle ha kompetensen i 

huset. De har fått jobba mycket med att försöka själva först och försöka lära sig inom 

organisationen innan de kontaktar leverantören. 

Molntjänster 

Mikael Larsson säger att han är ganska påläst om vad molntjänster är, han säger att han 

ser stora likheter mellan vanlig outsourcing och molntjänster förutom att den sistnämnda 

är webbpublicerad. Han känner att molntjänsterna innebär att släppa iväg lite för mycket 

information rakt ut. Mikael Larsson nämner att i USA så finns ett lagkrav gällande att de 

inte får ha någon information utanför landets gränser. När han talar om detta så syftar han 

på om de lägger allt i molnet så kan de inte specificera var informationen finns 

någonstans, den är flytande någonstans på leverantörens servrar. Han ser det som en 

motsatt effekt av vad de vill uppnå, de vill öka kontrollen men han ser på molnet som att 

släppa kontrollen till en annan partner igen. Malin Brännvall fortsätter på samma spår 

med att säga att flera länder i Sydamerika är också väldigt noga med att skydda sin 

information samt att servrarna ska finnas där alla transaktioner sker. På grund av dessa 

anledningar har de känt att de inte har kunnat ta den lösningen.  

Molnbaserade affärssystem 

Mikael Larsson jämför att arbeta med molnbaserade affärssystem som att ge någon sin 

plånbok och inte veta om den läggs i bakfickan eller i bankfacket, han är osäker på var 

informationen finns. All information som finns i deras affärssystem är det viktigaste som 

de har, han sätter affärssystemet som viktigast och därefter kommer deras mejl. Han 

förklarar att det finns oerhört mycket information som är viktig för dem i mejlen, där har 

de bland annat diskussioner om priser, därför känner han att det är riskabelt att lägga ut 

viktig information i molnet. Det han istället säger är att det finns andra områden än just 

affärssystem som de kan anamma molntjänster på, det gäller främst enstaka funktioner. 

Just med affärssystemen är det lite riskabelt eftersom all information är samlad. Han 

menar att om de lägger vissa delar i molnet så sprider de ut riskerna och ingen kan få en 

helhetsbild av den viktiga informationen. Om de däremot lägger ut hela affärssystemet så 

finns helhetsbilden på ett samlat ställe vilket Mikael Larsson ser som en säkerhetsrisk. 

Idag köper de mailscan som en molntjänst men i övrigt är det ingenting annat på Elof 

Hansson som ligger i molnet. 

 

Mikael Larsson anser att det inte finns en tillräckligt bra insyn i hur en molnbaserad 

affärssystemslösning fungerar, det finns inte rätt nivå av kontroll och han anser att han 

släpper iväg för mycket för att kunna kontrollera det. Han säger att han är vän med att 

kunna gå och klappa på maskinen, även om han inte vill sitta och styra den så vill han 

ändå kunna gå och titta på den med jämna mellanrum. Kostnadsmässigt har inte molnet 

nått en nivå som gör så att Elof Hansson vill köpa molntjänster, affärssystemen har de 

inte kollat på så mycket men mejlen anser de är alldelles för dyrt för att de ska tjäna på 

det. Däremot är de inte helt främmande för att investera i det i framtiden, de ser 

fördelarna med att molnbaserade affärssystem är flexibla, främst när det kommer till 

skalbarheten men han säger även att de idag har en datacentermiljö som tillåter dem att 

skala upp och ner snabbt själva. Mikael Larsson säger att de är sin egen lilla 

molnleverantör mot sina dotterbolag eftersom de hela tiden sitter med en viss 
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överkapacitet för att kunna vara flexibla mot dotterbolagen. Dock lägger Malin Brännvall 

till att detta gäller mot de dotterbolag som tillåter det, det handlar om de legala kraven 

som vissa länder har. Lagstiftningen hänger inte med i samma takt som IT-utvecklingen 

håller, så i vissa länder stöter de på legala hinder när de vill plocka hem driften. 

 

När Elof Hansson tog hem hårdvara och servrar efter att de hade haft det outsourcat så 

anställde de ingen ny personal. I projektet hade de som mål att det inte skulle ta mer än 

15-20 % av en tjänst att köra driften i egen regi, det målet har de idag uppnått. Driften är 

idag egentligen en bisyssla till killen som arbetar med firstline, det krävs inte mer än 15-

20 % av hans tjänst till att hantera detta. Mikael Larsson säger att det finns så mycket 

teknologi för att att hantera övervakning och larm så allting sker automatiserat. Om något 

skulle gå sönder skickas informationen till nästa enhet men det tar inte mycket tid. Malin 

Brännvall säger att kostnadsbesparingarna som de har nu i förhållande till när dem hade 

IT-avdelningen outsourcad är helt otrolig. IT-budgeten har gått ner med ungefär 40 % 

sedan de tog bort outsourcingen och därför ser de idag inte molntjänster som någon 

investering som de skulle tjäna på. Främst på grund av att dem idag bara lägger 15-20 % 

av en tjänst och då handlar det om väldigt lite pengar i det stora hela. Om licenser läggs 

in kan diskussionen om molntjänster däremot bli mer intressant säger Mikael Larsson. 

Licenspengar står för en väldigt stor del av budgeten, ungefär 25 % av IT-budgeten läggs 

på licenser idag. På Elof Hansson har de en lång livscykel på varje mjukvara de 

använder, varje programvara lever kanske dubbelt så länge som den lever på andra 

företag berättar Mikael Larsson. 

  

För att Elof Hansson ska kunna tänka sig att investera i molnbaserade affärssystem så 

säger Mikael Larsson att det krävs en bättre prissättning, tydligare styrning om var 

informationen finns, bättre övervakningsmöjligheter, en standard kring hur integration 

ska fungera i molnet och en tydlig utväg om inte avtalet fungerar med att flytta data. Han 

säger att säkerhetsaspekten är viktig med, men det är främst frågan om integrationer som 

gör honom rädd eftersom de sitter med så tighta integrationer mot andra system. Enligt 

honom är det väldigt riskabelt för om de skulle vara placerade på en plattform hos en 

molnleverantör så är de osäkra på om de kan flytta med sig affärssystemet och integrera 

mot andra system. Ett förtydligande kring detta hade gjort Elof Hansson mer intresserade 

av molntjänster. Som tidigare nämnt så skulle de inte påverkas nämnvärt av att inte 

behöva hantera drift själva, däremot säger Mikael Larsson att de måste lägga ihop 

ekvationen manntid kontra licenskostnad och sedan räkna på om det är genomförbart och 

om de får högre verksamhetsnytta med nyare applikationer.  

 

Det de lägger pengar på inom IT idag är 25 % på licenskostnader, ungefär 25-50 % på 

löner och resterande är inköp av saker vid sidan om, underhåll, internetkapacitet och 

länkar. Malin Brännvall lägger till att det tillkommer fortfarande utvecklingskostnader för 

systemen utöver IT-budgeten. Mycket pengar läggs på avtal knytna till vissa 

applikationer för att bakom vissa system vill de ha en partner som stöd. Mikael Larsson 

säger att hårdvara och servrar är så billigt så att inte behöva investera i det skulle inte 

påverka dem så mycket, däremot är licensen en stor kostnad för dem så om betalningen 

av den skulle förändras skulle de kunna påverkas. Just nu ser de på en offert där de ska ha 

ett säsongsavtal med affärssystemleverantören, där har de möjlighet att variera antalet 
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användare utan att hyra licenser och därför ser de inga större skillnader med 

betalningsmodellen som molnet har.  

 

Om de skulle börja köpa sina affärssystem via molnet skulle de inte behöva genomföra 

några större förändringar, det beror helt på vilken typ att affärssystem det är och hur det 

skulle levereras. Det finns en del integrationer som skulle förändras men från 

användarperspektivet så är det inga förändringar som skulle behöva göras.  

 

Mikael Larsson ser risker med molnbaserade affärssystem, det första han tänker på är 

bristen på kontroll. Han känner även att de släpper iväg för mycket information som de 

båda tidigare har nämnt. Som de har det nu så kan han ta ut loggar varje vecka över 

intrångsförsök, han anser att han hela tiden har kontroll och kan se vad som händer i 

deras miljö. Om de skulle ha köpt en molntjänst av en leverantör är han osäker på om de 

hade varit öppna med eventuella intrångförsök för det sänker deras värde hos kunderna. 

Han fortsätter med att säga att han tror att det mörkas en hel del rent allmänt om 

intrångsförsöken. Malin Brännvall upprepar att det är de legala kraven som sätter käppar i 

hjulen och det kan de inte påverka själva. Även om de hade skrivit på ett molnavtal så 

hade de behövt flera olika avtal på grund av de legala kraven. Av juridiska skäl så vill de 

hålla isär på deras bolag i världen, det handlar om ren riskhantering och då kan de inte få 

de stordriftsfördelar som de önskar eftersom de behöver flera olika avtal. Mikael Larsson 

lägger till att de aldrig kommer att kunna köra en komplett miljö hos en molnleverantör 

av de skälen som Malin Brännvall tog upp.  

 

I dagens läge anser de att branschen inte är mogen för att leverera molnbaserade 

affärssystem, då talar de om det affärssystemet som de använder idag, NAV. De tycker 

inte att Microsoft har ett tydligt molnspår ännu, det är fortfarande en klientaccess där du 

ska sitta på en PC och ansluta dig dit. Det finns ingen tydlig bild om vad som ska läggas i 

molnet vilket gör Mikael Larsson orolig. Många andra affärssystem har kommit längre 

och han tror att Microsoft är för tidigt ute trots att de säger att dem är redo. Om fem till 

tio år så tror han dock att köpa tjänsten IT eller tjänsten affärssystem kommer vara lika 

naturligt som att köpa strumpor. Däremot påpekar han att det måste bli mer tydligt vad 

det är som köps och en bättre kravställning om hur de vill säkra informationen. Kan de få 

en helt krypterad molntjänst hos någon leverantör som är krypterad hela vägen från plats 

till plats och som har en övervakningsmöjlighet för kunden så har de kommit betydligt 

längre. Han har svårt att tro detta skulle kunna hända på fem år och han tror inte att den 

interna IT-avdelningen kommer bli helt utfasad utan det är vissa funktioner som kommer 

finnas kvar men just drifttjänsten tror han kommer försvinna inom ett par år. 

 

Malin Brännvall berättar att kunderna måste ha kompetens nog för att kunna ställa krav, 

de har stött på problem med att de är duktiga på sin affärsverksamhet men de har inte så 

många specialister på vad de ska ställa för krav på en systemleverantör. Hon säger att det 

inte går att vara expert på allt utan du måste först köpa tjänsten och sedan ha egen 

personal som lär sig eller anställa någon om det är en stor resurs. Mikael Larsson säger 

att flytten från Volvo IT var väldigt lärorik och det är kunskaper som de kan ha nytta av 

vid en eventuell molnflytt. Han är fortfarande intresserad av hur det är tänkt att 

leverantören ska säkra molnet, hur undrar mycket kommer säkerhetsdiskussionen komma 
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upp? När de gjorde sin flytt från Volvo IT så var det väldigt lite tid som lades på hårdvara 

och mjukvara som är basen i driften, det handlade mer om allt runt omkring.  

4.2.3 DirektMedia 

DirektMedia är ett företag inom mediebranschen, som arbetar med stora databaser med 

privatpersoner för deras kunders räkning. De tillhandahåller flera olika tjänster, en av 

dem är att de hjälper sina kunder med är att rekrytera nya konsumenter, nya medlemmar 

eller nya givare.  Sedan långt tillbaka har DirektMedia arbetat mycket med bilage-

placeringar och de förmedlar adressregister som kunden kan hyra för direktutskick.  De 

hjälper till så att kunden hittar rätt personer att göra utskicken till, med det sagt så arbetar 

de med målgruppsurval. Deras verksamhet har den senaste tiden växt genom att de 

hjälper sina kunder med underhåll av stora kunddatabaser och att de hjälper till att hålla 

adressregistren fräscha och korrekta. Något som de även arbetar med är att markera upp 

personer som avlidit och att hålla reda på vilka som anmält sig till nix-registret så att inga 

utskick görs till dessa personer. Den större verksamheten innebär att de säljer, tillverkar 

och producerar ett eget CRM-system som är specialanpassat för att göra kampanjer mot 

privatpersoner. Företaget har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö och Borås och 

har även verksamhet i Norge, Danmark och Finland. Sammanlagt har DirektMedie-

företagen 200 anställda i Norden varav 85 i Sverige.  

 

Vi träffade Claes-Göran Andersson på DirektMedia i Göteborg som är ansvarig för deras 

administrativa system. Det handlar om CRM-system, ekonomi-system och ett antal andra 

kringsystem för deras användare. 

Affärssystem 

DirektMedia har i huvudsak fyra system som Claes-Göran Andersson arbetar med på 

administrationssidan. Det första är ekonomisystemet Microsoft Dynamics NAV som 

ekonomiavdelningen arbetar med för att göra bland annat fakturering och bokföring. De 

har ett egenutvecklat ordersystem som heter IOR, det är ungefär 10-12 år gammalt och de 

håller på att se över om det ska bytas ut eller uppgraderas till något annat. IOR 

utvecklades för affärsverksamheten och det används för adressförmedling och bilage-

placering men det är en gammal plattform så när företaget fick nya tjänster så blev IOR 

förlegat och passade inte riktigt in i bilden längre. Det tredje systemet är Microsoft 

Dynamics CRM som de använder som affärsstöd, säljstöd, offertregestrering, uppdatering 

av ordersystem, kundbesök osv. Det fjärde systemet heter Listbroker och det är en 

mediakatalog som de använder för att lagra uppgifter om olika typer av bilage-media och 

olika typer av adressregister som de kan förmedla till sina kunder. I det systemet så finns 

det ett förslagsverktyg som gör att de kan ställa olika kriterier på målgrupper och få ut 

adressregister eller bilage-media som kan tänkas vara lämpligast för en viss kund.  

 

Claes-Göran Andersson säger att alla fyra system har olika huvudsyften men hans 

käpphäst med systemen är integration, om de har en uppgift på ett ställe som de behöver 

ha på flera ställen så behöver de bygga en integration för att slippa uppdatera en uppgift 

på flera ställen. Han säger att idag är de en bra bit på vägen, CRM-systemet uppdaterar 

både IOR och Listbroker med kunduppgifter, det innebär att om de uppdaterar något i 

CRM-systemet så finns den informationen även i IOR och Listbroker. Anledningen till 
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att de håller på att byta ut det egenutvecklade systemet IOR är för att de inte får ut det 

som de vill ha av systemet idag. Det de vill göra är att bygga ihop systemen ytterligare 

för en bättre överblick av orderflödet. När de behandlar en beställning finns det många 

personer som deltar i det projektet från start till mål och då vill de förbättra stödet från 

systemen så att det blir tydligare hur långt en leverans har kommit och vem som ska 

utföra vad.  

IT-avdelning 

DirektMedias interna IT-avdelning består av två personer, Claes-Göran Andersson och en 

person till. DirektMedia som företag levererar IT-tjänster vilket innebär att de är ett 20-tal 

personer som arbetar med IT på företaget men de övriga arbetar med kunduppdrag, alltså 

att sköta om adressuppdatering och implemetera nya installationer av CRM-systemet 

eller bygga nya webblösningar för att hämta uppgifter via nätet. Arbetsfördelningen på 

IT-avdelningen går ut på att Claes-Göran Andersson hanterar en del support och saker 

som händer i systemen och den andra personen hanterar det mer tekniska, ser till att de 

har servrar, infrastruktur, diskar och att det finns säkerhet. De brukar säga att han har 

hand om allt som går på ström och sen när de fått igång sina grejer så är det Claes-Göran 

Andersson som de kontaktar i första hand.  

 

IT-avdelningen jobbar med övriga delar av företaget genom att deras chef meddelar när 

det dyker upp olika typer av förändringar via intranätet, behövs det nya förändringar så 

sker en ständig dialog avdelningarna emellan. Claes-Göran Andersson har försökt att se 

till så att alla system ska ha en systemägare ute i verksamheten, bland annat så är 

ekonomichefen systemägare till NAV och säljchefen till CRM. Genom att ha det på detta 

sätt så kan utvecklingen av systemen drivas utifrån behovet ute i verksamheten istället för 

att IT-avdelningen skulle sitta själva med detta.  

Affärssystemsleverantören 

Claes-Göran Andersson säger att DirektMedia har en bra kontakt med leverantörerna av 

affärssystemen, Logica är leverantören av systemen NAV och CRM. Den grupp som 

levererar NAV sitter i Göteborg och de som levererar CRM sitter i Stockholm. Han säger 

att de har en ständig dialog med dem och att Logica har ett felrapporteringssystem som 

kan utnyttjas genom att gå in och anmäla det ärende som behöver utföras. När det är 

många saker som ska utföras samtidigt så har de både telefon och mejlkontakt med 

leverantören. Han säger att han är nöjd med kontakten med affärssystemsleverantören 

idag. 

Molntjänster 

Det Claes-Göran Andersson vet om molntjänster idag är att de i allmänhet är 

internetbaserade och att företaget kör tjänster via sin browser. Molntjänster växer väldligt 

mycket hela tiden, det går ju till exempel att köpa CRM som molntjänst. Han fortsätter 

med att säga att många av de molntjänster som det talas om handlar om tjänster som körs 

via internet och att företagen inte har upplåtit egna resurser för att driva dessa tjänster 

utan de köper en rättighet till att nyttja någonting. Idag säljer de molntjänster själva som 

en funktion, en uppslagstjänst som gör att när deras kunder skriver in ett telefonnummer 
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kan de i sitt system få en träff på vilken person det är eller om de skriver ett 

personnummer får de upp en folkbokföringsadress.  

Molnbaserade affärssystem 

Just nu är DirektMedia i ett läge där de sitter på flera affärssystem och tittar på 

möjligheten att integrera dem ytterligare och Claes-Göran Andersson säger att det är 

mycket möjligt att de kan tänka sig att göra det som en molntjänst. Samtidigt säger han 

att om de skulle ha sina egna maskiner så har de känslan av att de får en större kontroll 

över var de har sin data. Han säger att tillgången, rättigheterna och tryggheten av att de 

vet var datan finns påverkar självklart. Däremot har han inte tittat så mycket på hur 

molntjänsterna är definierade och hur avtalen ser ut. Just nu har de inga servrar på plats i 

sina lokaler utan hyr in sig på servrar hos en leverantör men de vet vilka servrar det är 

och vart datan finns. I en del fall är det deras egna servrar som de har hyrt in på en plats 

hos leverantören därför anser han att de har väldigt bra kontroll över datan. Han säger att 

det är mycket möjligt att det finns molntjänster där de vet var deras data är hela vägen så 

att de kan känna sig lika trygga som idag. Det finns inget självändamål med att sitta och 

klappa på sina egna servrar och det är en av anledningarna till att de har struntat i att ha 

en egen datahall. 

 

Claes-Göran Andersson säger att det viktigaste är att alla olika typer av system på 

företaget går att integrera med varandra så mycket som det behövs, de möjligheterna 

måste finnas för de molnbaserade lösningarna. Han säger även att användarperspektivet 

är viktigt att ta hänsyn till, det säger han är på god väg men hittills har det funnits 

begränsningar i användargränssnittet gällande webbaserade applikationer vilket har gjort 

så att de får en ökad användning av mushantering eftersom det inte finns samma tillgång 

till kortkommandon. När de arbetar i systemen, framförallt i ekonomisystemet, så gör de 

samma operationer hela dagarna så då är ju kortkommandon ergonomiskt överlägset och 

det går mycket fortare att arbeta på det sättet, det känner han saknas i de molnbaserade 

affärssystemen. För att DirektMedia ska vilja köpa sina affärssystem via molnet så säger 

Claes-Göran Andersson att det krävs en långsiktig relation med leverantören, det är 

viktigt att leverantören är ett stabilt företag. Idag har de inhyrda servrar men har ändå 

kontroll på dem, på det sättet kan de ringa imorgon till leverantören och säga att de inte 

längre ska vara leverantör av affärssystem till dem utan att de valt en annan. Det innebär 

att den nya leverantören har en uppstartsperiod att sätta sig in i hur saker och ting 

fungerar medans om de väljer att köpa affärssystem via molnet så ser läget lite 

annorlunda ut. 

 

Han ser inga större hinder till varför de inte skulle kunna köpa molnbaserade 

affärssystem, den lösningen de vill ha är att få en överblick över leveransprocessen och 

att få deras olika system att hänga ihop som en enhet. Trots att han inte är någon 

motståndare till molnbaserade affärssystem så ser han ändå att vissa krav som måste 

uppfyllas. Många tjänster är lättare att leverera via molnet, mindre företag kan till 

exempel kombinera CRM- och ekonomisystem samt anpassa sin verksamhet efter hur 

systemet ser ut. När det gäller säljstöd och fakturering och om företaget har mycket 

standardiserat så tror han att molnet är ett bra alternativ. Det räcker att ha sin bärbara 

dator och en 3G-puck så kan du komma åt allt du behöver precis var som helst. För 
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många mindre företag kan det vara bra att slippa behöva ta stora och tunga investeringar i 

både maskinvara och i att anpassa ett system efter en större verksamhet. Claes-Göran 

Andersson säger att om han skulle starta eget idag skulle han förmodligen titta på 

molntjänster som ett alternativ. Det skulle inte påverka DirektMedia märkbart att inte 

behöva hantera hårdvara och drift då de redan idag har sina servrar inhyrda hos en 

leverantör. I dagens läge är det inte hos samma leverantör som levererar affärssystemen. 

Så i teorin om de får för sig att göra en ny upphandling av detta så skulle de kunna låta 

affärssystemsleverantören komma med ett kostnadsförslag på att ha ta hand om all 

hårdvara och både förvalta och drifta det.  

 

Claes-Göran Andersson säger att det som kostar inom IT för dem idag är ganska mycket, 

det är en del säkerhetsarbete som kostar eftersom de arbetar med kunder inom 

försäkrings- och bankväsendet så håller de på med certifieringsarbete. Eftersom de ska 

investera i ett nytt orderhanteringssystem så kommer det kosta en hel del pengar. Löner 

för de två personer på IT-avdelningen är också en kostnad, sen är det självklart 

licenspengar som drar ett stort lass. På utveckling läggs en viss summa på varje år, bland 

annat lägger de en del på att utveckla Listbroker och på att anpassa NAV och CRM. 

Hårdvara och drift står för en liten kostnad med. DirektMedia har ingen stor variation på 

antalet användare av systemen så att betala för antalet användare per månad skulle inte 

göra någon större skillnad för dem. 

 

Förändringen som DirektMedia skulle behöva utföra om de köpte sina affärssystem via 

molnet är att de skulle behöva flytta allt som de har i huset idag till någon annanstans och 

köpa det som molntjänst. Det är ett projekt som helt klart skulle kosta en hel del pengar 

men för användarna skulle det inte vara så stor förändring. Hur betalningsmodellen ser ut 

har en ganska stor påverkan över beslutet om att köpa molnbaserade affärssystem. 

Eftersom de håller på att planera ombyggnaden av ordersystemet så är det inte omöjligt 

för dem att köra den molnbaserat om en leverantör föreslår en intressant modell.  

 

Risker med att köpa molnbaserade affärssystem säger Claes-Göran Andersson främst är 

att de blir beroende av att alltid ha internet igång. I dagsläget kör de systemen via klienter 

på deras interna nätverk vilket gör att de fortfarande kan arbeta även om internet inte 

fungerar. De har fasta linor därför behöver de inte komma åt internet överallt. Kontrollen 

över datan ser han som en risk samt att de blir knutna till en leverantör. Han ser 

svårigheter i att ha flera olika leverantörer på det sätt som det kan ha det idag. Eftersom 

de har en massa användare som hela tiden arbetar via nätet så finns det alltid risker säger 

han, men det är något som de håller på att gardera sig mot genom de olika 

certifieringarna som de arbetar med. 

 

Han tror att mindre företag har ett behov av relativt standardiserade tjänster så att köpa 

molnbaserade affärssystem för dem är nog inte konstigare än att du kan ringa och göra 

saker via en mobil. Däremot tror han inte att det dödar en annan gren i IT-branschen när 

molnbaserade affärssystem blir allt vanligare, han tror att den traditionella IT:n kommer 

leva parallellt med de molnbaserade affärssystemen under en ganska lång tid.  
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4.2.4 Egmont kärnan 

Egmont kärnan i Malmö är en del av den internationella mediekoncernen Egmont som är 

ett företag som ger ut olika medier i mer än 30 länder i världen. Totalt har Egmont 7600 

anställda varav i Malmö och Stockholm har de cirka 100 anställda. Egmont kärnan tillhör 

den nordiska regionen så de arbetar ihop med främst Norge och Danmark som en 

gemensam resultatenhet. Verksamheten består primärt av att de tillverkar leksaker och 

ger ut tidningar, allt från tjejtidningar till sporttidningar. Deras främsta inriktning är på 

media till barn och ungdomar. Vi fick genom Logica kontakt med Jonas Benke som 

arbetar på Egmont kärnan i Malmö. Eftersom han arbetar i Malmö fick vi genomföra 

intervjun över skype. Jonas Benke är IT-chef lokalt på Egmont kärnan och samtidigt är 

han IT-ansvarig för den nordiska regionen. Framförallt har han ansvar för de 

gemensamma systemen som är ERP-systemen och business intellegence-systemen.  

Affärssystem 

Det affärssystemet som de arbetar med idag är Microsoft Dynamics NAV. Jonas Benke 

säger att det han vill ha ut av ett affärssystem är att det ska vara stabilt, det ska vara bra 

prestanda och det ska lösa den uppgift som det är sagt att det ska göra. Han säger även att 

affärssystemet ska vara ett heltäckande system och att det ska gå att integrera det med 

andra system. NAV uppfyller enligt honom alla dessa kraven för det är möjligt att bygga 

ut systemet samt att han tycker att det är stabilt. 

IT-avdelning 

På Egmont kärnans IT-avdelning arbetar Jonas Benke och en person till, det är bara de 

två som arbetar lokalt på den avdelningen men de arbetar även båda mot den nordiska 

regionen. Jonas Benke är totalansvarig för leveransen både lokalt på Egmont kärnan och i 

den nordiska regionen. Hans medarbetare är ansvarig för NAV och har tjänsten navision 

solution manager idag. IT-avdelningen är en del av avdelningen som heter business 

support och de betraktar den övriga verksamheten på Egmont kärnan som sina kunder. 

Det innebär att det är mot dem som de ska leverera en god IT. Parallellt med detta arbete 

tittar de på en processkartläggning gällande hur de arbetar nordiskt med alla processer i 

varje bolag. Målet är att få standardiserade processer nordiskt där de ska arbeta mycket 

med IT-stöd i processerna. Den övriga verksamheten, eller kunderna som de kallar dem, 

ska kunna göra beställningar gällande hur processen ska se ut och hur de vill att IT-stödet 

skall fungera. 

Affärssystemsleverantören 

Affärssystemsleverantören som Egmont kärnan har är Logica. Jonas Benke säger att de är 

en stor partner och att de har varit det länge. Han kallar dem för företagets 

förvaltningskonsultfirma men de tar ibland in konsulter från andra företag för att lösa 

specifika uppgifter. Idag arbetar Egmont kärnan mycket i ren projektform, förvaltning är 

för dem ett stort projekt eftersom det inte är klart utan de optimerar hela tiden systemet 

framåt och då är det enklast att göra det i projektform. De har både nyutvecklingsprojekt 

och förvaltningsprojekt. Han är nöjd med kontakten som de har med Logica idag men 

nämner att de nu har bytt projektledare för sjunde gången sen år 2006. Jonas Benke säger 

att det är en lång tid och det händer ständigt saker i konsultorganisationer så det är bara 

att acceptera. Däremot säger han att det inte behöver vara något negativt att byta 
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projektledare ofta utan det kan snarare vara en fördel för dem. Med det menar han att de 

inte kan vara beroende av en person trots att de har en projektledare som de trivs bra med. 

Det är bra att de har en beredskap på att det är en viss tidsbegränsning på dessa personer 

och att det är bra att de är beredda på att projektledarna byts ut.  

Molntjänster 

Jonas Benke säger att han inte vet mer om molntjänster än det han läst om, de har inte 

testat det i någon form idag. Det han nämner först gällande molntjänster är att han har ett 

visst kontrollbehov. Med det menar han att de inte vet om de vill köra kärnprocesserna 

internt eller lägga ut dem i molnet för han är rädd för att tappa kontrollen över 

processerna. Han funderar på vilka garantier de kan få rent praktiskt för det är en sak att 

det ser bra ut på ett papper men de vet inte hur det ser ut i praktiken. Ett exempel han tar 

upp är gällande ERP-systemet som innehåller väldigt känslig data, vad händer om det 

kommer utanför huset och hur fungerar det då? ERP-systemet är dessutom integrerat med 

andra system så som Egmont network som är företagets basnätverk mellan 

egmontbolagen. Jonas Benke funderar på om det fungerar att integrera dessa på samma 

sätt när de använder molntjänster och om det leder till en säkerhetsrisk. Det är 

säkerhetsrisken och att de tappar kontrollen som han ser som ett hinder till varför de inte 

vill flytta ut till molnet. Däremot säger han att han är väldigt förtjust i tanken på att få IT 

på kran för det är så han vill hantera IT egentligen. 

 

Molnbaserade affärssystem 

När vi frågar Jonas Benke hur han ser på molnbaserade affärssystem säger han att det är 

en säkerhetsrisk idag. Det gäller att ha en pålitlig leverantör som kan garantera att det 

kommer fungera på längre sikt och att det kommer fungera rent praktiskt. Han tror att det 

är en hög tröskel för dem att börja använda molnbaserade affärssystem för de har redan 

investerat i servrar lokalt som de behöver tjäna in pengarna på för att få retur på 

investeringen. Så inom en ettårsperiod säger han att det inte är aktuellt men på fem års 

sikt kanske de kan börja titta på molntjänster och ta in delar av ERP-system som läggs i 

molnet för att testa funktionaliteten.  

 

Han ser positivt på att inte behöva ha servrar och hårdvara på företaget för de har 

egentligen inget intresse av att ha ett eget serverrum. De har redan en form av 

outsourcing på plats på företaget där de har konsulter som inte är anställda på Egmont 

kärnan som sköter deras servrar i företagets egna lokaler. Nästa steg säger han är att inte 

behöva ha servrar i huset. Det han tycker krävs av affärssystemsleverantören är att de har 

en bra koll på verksamheten, att de förstår vad som är kritiskt, vad som måste fungera och 

att det inte räcker med en text på ett papper. För hur genomgående det än är eller hur 

mycket de håller löften så måste de förstå att de arbetar i en synergi med varandra. Han 

tror att de måste ha en partner som de arbetat med väldigt länge för att det ska fungera.  

Bristen av kontroll ser han som ett stort hinder till varför de inte vill gå in i molnet med 

affärssystemet just nu. Han är osäker på om det är saker de inte kommer kunna göra eller 

om de kommer bli beroende av andra kunder som ligger i samma miljö om de går in med 

affärssystemet i molnet. När de har en egen serverhall kan de själva styra när de vill gå 

vidare eller uppgradera systemet. Med molntjänster ser han främst hinder med att de blir 
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av med kontrollen och friheten av just detta. Att inte behöva drifta själva ser han som en 

fördel för det är inget som de har något intresse av att göra utan det är bara kontrollen, 

friheten och säkerställandet av att det är en hög IT-säkerhet som de söker.  

 

Idag lägger de mest pengar på konsultverksamheten som de hyr in och de lägger ungefär 

20-25 % av IT-budgeten på hårdvara. Jonas Benke är inte insatt i betalningsmodellen för 

molnbaserade affärssystem så vi förklarade för honom att det innebär att de betalar för 

antalet användare och funktioner t.ex. månadsvis. Hans respons är att om de kan betala 

endast för användandet så är det alltid intressant.  

 

Han säger att han inte har tillräckliga kunskaper för att veta vad de skulle behöva ändra 

organisatoriskt om de skulle köpa molnbaserade affärssystem. Däremot säger han att det 

skulle ju innebära en massa avtalsskrivanden som måste tas tid till. Om de ska lägga 

affärskritisk data utanför företaget så blir det en del pappersexercis säger han. Det måste 

även finnas en tydlig vilja och önskan från företagsledningen om att de vill lägga 

affärssystemet i molnet och det finns det inte idag utan de är nöjda med att ha kontrollen 

och friheten över sina egna servrar. Jonas Benke säger att han ser risker i att även stora 

spelare kan gå omkull och då vet han inte vad som skulle hända med innehållet och hur 

det ska säkra datan om till exempel servrarna stängs ner. Om de inte längre kan ha 

kontrollen blir de beroende av en extern spelare och det är en risk i sig. Framförallt när de 

talar om affärskritisk data som de måste ha tillgång till varje dag och varje timme. Han 

säger att du skaaldrig lägga äggen i samma korg för det är en väldig risk att göra det även 

om det kan se bra ut på pappret och rent ekonomiskt. Skulle affärssystemet sluta fungera 

som det ska så innebär det ju ett stopp på företaget, det blir paus på allting för de kan inte 

ens få ut något från lagret om inte affärssystemet fungerar. Därför är de väldigt försiktiga 

med vad de gör med sitt ERP-system.  

 

Jonas Benke tror inte att ERP-systemet som helhet är redo att läggas i molnet, däremot 

säger han att i vissa funktioner går det säkert att bryta ut moduler som är mindre 

affärskritiska som kan läggas i molnet. Tekniskt sett säger han att branschen har varit 

redo för molnet länge men personligen går han på magkänslan och den säger att de inte är 

redo. Har de tillräckligt förtroende till sin leverantör om att de fullt ut tar hand om allt 

och löser allt är det en annan sak men det tror han kommer ta lite mer tid. Han tror att på 

ett sätt så dödas en annan gren i branschen då molnets tid är här eftersom företagen 

behöver inte ha en egen serverhall och behöver inte ha personal som driftar. Istället är det 

affärssystemsleverantören som hanterar allt detta, det är som att få IT på kran eller IT 

som en funktion. Han säger att det är dit de vill gå och att de redan har egna servrar och 

serverrum men konsulter som sköter det åt dem så för dem blir det ingen stor skillnad 

eftersom de inte har någon IT-avdelning som hanterar detta. Det han säger är att 

skillnaden blir bara ett abstraktionstänk. Jonas Benke förklarar att deras outsourcing 

innebär att de har driftkonsulter på klienter på servicesidan som de har delat upp mellan 

Mac och PC. Det innebär att de anlitar två olika konsultfirmor som sköter både servrar 

och klienter på distans eller på plats beroende på vad det gäller för något. De köper in 

väldigt mycket konsulter när det gäller ERP-systemet, det i sig driftas på koncernens IT-

avdelning i Köpenhamn. 
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4.3 Sammanfattning av den empiriska studien 

I den empiriska studien har ett leverantörsperspektiv och ett kundperspektiv redovisats. 

Sammanställningarna från de olika intervjuerna har delats in i olika delar som täcker upp 

de forskningsfrågor som vi ställt oss inför denna forskning. Leverantörsintervjuerna har 

delats in i molnbaserade affärssystem och kunder och konkurrenter. Kapitlet om 

molnbaserade affärssystem handlar om leverantörernas syn på området och vilka styrkor, 

svagheter, möjligheter och risker de ser med att leverera sina tjänster via molnet. Kunder 

och konkurrenter innefattar vilka typer av kunder och konkurrenter de har och hur de kan 

påverka leveransen av de molnbaserade affärssystemen.  

 

Kundintervjuerna har delats in i affärssystem, IT-avdelning, affärssystemsleverantören, 

molntjänster och molnbaserade affärssystem.  Dessa olika områden täcker upp de frågor 

vi ställde under intervjuerna samt de frågeställningar vi har för forskningen. Affärssystem 

handlar om hur kunderna arbetar med affärssystem idag och vilka typer av affärssystem 

de har. IT-avdelning handlar om hur deras IT-avdelning ser ut i dagens läge. Med dessa 

två områden som utgångspunkt gick det att diskutera hur deras företag skulle kunna 

förändras med hjälp av molnbaserade affärssystem alternativt inte förändras alls. 

Affärssystemsleverantören innefattar hur kunderna ser på sin relation till leverantören 

idag och hur den skulle kunna utvecklas. Molntjänster handlar om hur kunden ser på 

molntjänster och vad det innebär för just dem. Molnbaserade affärssystem är det 

avslutande kapitlet som innefattar vilka styrkor, svagheter, möjligheter och risker som 

kunden ser med att använda affärssystem via molnet. 

 

Med dessa två perspektiv har vi tillsammans med vår teoretiska undersökning kunnat 

genomföra en analys gällande vilka styrkor, svagheter, möjligheter och risker som finns 

med molnbaserade affärssystem. Eftersom våra två delfrågor innefattar just styrkor, 

svagheter, möjligheter och risker så har vi valt att dela in analysen i sådana kapitel för att 

i sin tur kunna framställa riktlinjer till affärssystemsleverantörer om vad de bör beakta 

när de ska börja leverera molnbaserade affärssystem. 
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5  Analys av empirisk och teoretisk studie 
I detta kapitel har vi analyserat vår empiriska studie tillsammans med den teoretiska 

undersökningen. Först kommer analyserna av leverantörernas syn på molnbaserade 

affärssystem och kundernas syn separat från varandra för att belysa vilka styrkor, 

svagheter, möjligheter och risker som de båda ser. Vi redovisar det vi analyserat fram i 

separata SWOT-modeller för leverantörer och kunder. I slutet av detta kapitel har vi 

genomfört en jämförande analys dem emellan. 

5.1 Leverantörernas syn på molnbaserade affärssystem 

5.1.1 Styrkor med molnbaserade affärssystem 

Med styrkor syftar vi i detta fall på vad leverantörerna ser för styrkor med molnbaserade 

affärssystem. Detta har vi identifierat utifrån de intervjuer vi har utfört med tre olika 

leverantörer av affärssystem. En styrka innebar för samtliga leverantörer vad kunden kan 

vinna för fördelar genom att köpa sina affärssystem via molnet. Som Thomas Widén 

utryckte det att i grund och botten så handlar det om att leverera en bättre tjänst till 

slutkunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Går vi tillbaka till teorin så är det många styrkor som hävs fram med molnet. Användarna 

behöver bara använda de funktioner och betala för det som de faktiskt är i behov av att 

använda (Kap 3.4.1 s. 18-19). Stefan Ruderfelt nämnde också detta som en styrka och 

påpekade att ”kunden skall ha en fast avgift per månad, den betalningsmodellen ska vi 

ha”, betalningsmodellen han syftar på är den som Microsoft har arbetat fram. Thomas 

Widén som arbetar på Microsoft beskrev betalningsmodellen för oss, han sa att den är 

enkel och bygger på att kunden betalar ett pris per månad för systemet de använder. 

Figur 5: Modell över leverantörens syn på styrkor med 
molnbaserade affärssystem 
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Kunden får själv välja storlek på systemet och det varierar utifrån vilken funktionalitet 

kunden behöver. Även Joakim Westergren talar om månadsbetalningen som en styrka för 

molnbaserade affärssystem och säger ”att kunden kan frigöra en del bundet kapital 

genom att den nya betalningsmodell som molnet kan stötta är månadsbaserad”.  

 

I koppling till att kunden bara behöver betala för det den använder så är även 

molnbaserade affärssystem dynamiskt skalbara, det innebär att det går att skala upp och 

skala ner antalet användare av systemet och bara behöva betala för det antalet användare 

som faktiskt använder systemet (Kap 3.4.1 s. 19). Thomas Widén bekräftar att han ser det 

som en styrka med, han säger att ”dessutom så blir ju företaget helt dynamiskt så att 

säga priset per månad som kunden betalar det baseras ju på hur många användare det 

är, så om de behöver plocka in hundra medarbetare en månad så lägger man på för 

hundra medarbetare, nästa månad kanske de bara är femtio och då slänger man på 

femtio användare”. Kunden kan då på ett enkelt sätt lägga till och ta bort användare 

vilket ger dem dynamisk skalbarhet. Stefan Ruderfelt säger att kunden ska kunna ha 

möjlighet att skala upp och skala ner sitt affärssystem beroende på hur många som 

använder det, dock med en viss framförhållning. För företag som har stor variation av 

antalet användare kan denna då vara en styrka då de kan anpassa sina kostnader till 

antalet användare av systemet varje månad.  

 

Molntjänster erbjuder kunden att inte behöva köpa eller installera något innan de 

använder en molnresurs. Detta innebär även att kunden inte behöver hantera drift av 

servrar eller utföra installationer av program vilket minskar kundens behov av en egen 

IT- och driftavdelning (Kap 3.5 s. 24).  När Stefan Ruderfelt talar ur Logicas perpektiv så 

säger han att ”vi både levererar och driftar hela systemet”. De ska sköta om allt från att 

tillhandahålla servrar, sköta om drift och leverera systemet. Han uttrycker sig med 

metaforen att ”de får i stort sett affärssystemet på kran”.  Joakim Westergren säger att 

molntjänsterna är ett alternativ till kunden istället för att äga och installera. Med detta 

menar han att kunden inte behöver äga servrar eller installera något på plats. Thomas 

Widén ser också styrkorna i detta, han säger att kunden inte behöver tänka på den 

tekniska driften. Servrarna finns istället för hos kunden i serverhallar som leverantören av 

affärssystemet driftar och tillhandahåller. Kunden behöver inte tänka på investeringen av 

servrar och hårdvara utan det sköter leverantören eller partners till leverantören. Han 

fortsätter att belysa styrkan med detta med att säga att det leder till att beslutet med att 

köpa ett affärssystem blir enklare om det inte krävs några stora investeringar direkt av 

servrar och hårdvara. Thomas Widén uttrycker sig på följande sätt: ”Att en IT-tekniker 

klappar på en server det tycker jag är, det är ungefär som att förr tiden hade varje bonde 

sina mjölkseparatorer på bondgårdarna. Den tiden är förbi, idag har man bättre verktyg, 

idag så gör man mer i mejerierna”. 

 

En annan styrka med molnbaserade affärssystem är mobiliteten, det vill säga att 

användarna kan komma åt systemet på olika datorenheter från flera olika platser (Kap 3.5 

s. 24).  Om vi analyserar Thomas Widén uttalande om att det kan vara en svaghet om 

systemet ska kommunicera med andra enheter som för tillfället har en gammal teknologi 

så kan detta även vändas till en styrka om leverantören kan ta fram bra sätt att genomföra 
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detta på. Så något som av leverantören idag kan se som en svaghet kan framöver vändas 

till att bli en styrka om de kan leverera en så bra lösning till kunden som möjligt.  

 

Det finns en styrka i flexibiliteten som de molnbaserade affärssystemen erbjuder. 

Flexibilitet är något som företag vill uppnå för att kunna hantera olika situationer snabbt 

och effektivt (Kap 3.4.7 s. 23). Joakim Westergren nämnde att ”en molntjänst innebär 

också en flexiblare struktur där man lättare kan integrera tjänster med varandra inom 

den egna organisationen, mellan partner, kunder och återförsäljare”. 

5.1.2 Svagheter med molnbaserade affärssystem 

En svaghet är något som leverantörerna ser som negativt eller som en nackdel med 

molnbaserade affärssystem. Leverantörerna ser även svagheter som något de måste 

förbättra för att kunderna ska vilja investera i molnbaserade affärssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något som nämndes under styrkor var mobiliteten, enligt Thomas Widén är det något 

som idag är en svaghet. Han förklarade att det kan vara en svaghet om systemet ska 

kommunicera med andra enheter som för tillfället har en gammal teknologi, han säger att 

”det kan vara att man ska ha en maskin eller nått sånt som affärssystemet ska 

kommunicera med och då kan det här andra systemet ha för gammal teknologi och då 

kan det bli svårt att lyfta upp informationen till molnet från det systemet”. Thomas Widén 

anser att det finns vissa utmaningar med att arbeta molnbaserat, den främsta utmaningen 

säger han är när det finns något som är lokalt installerat på ett företag som kräver mycket 

datatrafik. I de fallen kan det bli svårt att lyfta upp informationen från systemet till 

molnet vilket blir en svaghet då leverantören inte kan ge kunden den bästa möjliga 

lösningen.  

Figur 6: Modell över leverantörernas syn på svagheter med 
molnbaserade affärssystem 
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Stefan Ruderfelt menar att kunden kan se det som en svaghet att få ett större beroende till 

leverantören, han säger att ”tittar man från kundperspektivet så blir de mer beroende av 

leverantören. De har inte systemet hos sig utan de måste ju hela tiden beställa tjänster av 

oss, så det blir ett större beroende”. Det kan ur vissa kunders ögon ses som en svaghet då 

de inte kan genomföra sådana förändringar själva på plats. Ur leverantörens ögon kan det 

bli en svaghet om kunden inte vill ha det beroendet till leverantören, kunden kanske vill 

klappa på sin server som Thomas Widén talade om. Det kan vara ett stort steg för kunden 

att inte ha hand om sin egen server och hårdvara och då kan det vara en svaghet ut den 

synpunkten att kunden inte vill plocka bort att hantera dem delarna själv. Om vi ska 

återgå till hans jämförelse med att bönder förr hade sina egna mjölkseparatorer och att 

den tiden är förbi så kanske inte bönderna gjorde den övergången så snabbt som IT-

branschen förändras. Kunderna som ska investera i affärssystem kanske inte vågar 

överlåta driften till leverantören och då är det definitivt en svaghet att IT-teknikern inte 

får klappa på sin egen server. 

 

Thomas Widén talar om att kundvärdesfrågan ofta glöms bort i molndebatterna och fokus 

oftast hamnar kring fördelarna med molnet och i vilket moln vi ska investera i. Det kan 

ses som en svaghet om leverantörernas fokus inte ligger i kundvärdet med att leverera 

molnbaserade affärssystem. Han säger att ”man måste rationalisera och i grund och 

botten så handlar det ju egentligen bara om en sak och det är att man vill leverera en 

bättre tjänst till slutkunden”. Stefan Ruderfelt talade om att de måste hoppa på tåget nu 

för att kunna hänga med konkurrenterna, det kan kanske vara en svaghet om 

leverantörerna hoppar på tåget utan att se kundvärdesfrågan i det stora hela. Missar de 

kundvärdet och börjar leverera molnbaserade affärssystem bara för att hänga med 

konkurrenterna så kan de bli en utav dem som Thomas Widén talar om som kanske inte 

kommer lyckas med de molnbaserade affärssystemen vilket innebär att det är en stor 

svaghet för leverantören om kundvärdesfrågan ignoreras.  

 

Säkerhetsfrågan är något som kunden kommer ha i åtanke vid beslut om att investera i 

molnbaserade affärssystem. Därför måste leverantören veta vilka säkerhetsrisker som 

finns för att kunna förhindra dem. En relevant säkerhetsfråga för många kunder är 

informationssäkerheten som innebär att hålla data hemlig. Kunder kan tveka på att lagra 

information i molnet då de i vissa fall måste ha informationen inom sitt land eller inom 

EU och eftersom serverhallarna kan finnas överallt i världen kan det öka osäkerheten för 

att de kan uppfylla de juridiska kraven (Kap 3.4.6 s. 22-23). Stefan Ruderfelt håller med 

om att det finns säkerhetsaspekter att ha i åtanke men han säger att ”allting går väl att 

lösa med rätt typ av tekniska lösningar”. Han tror dock inte att kunderna ser det som en 

svaghet för Logica är ett företag med lång erfarenhet.  Joakim Westergren talar även han 

om att det kan vara en svaghet när det dyker upp nya säkerhetsfrågor och juridiska frågor, 

framförallt om var data är förvarat.  

  



 

- 53 - 

5.1.3 Möjligheter med molnbaserade affärssystem 

Detta kapitel handlar om vilka möjligheter leverantörerna tror att de kan få genom att 

börja leverera molnbaserade affärssystem. Det handlar även om vilka möjligheter de tror 

att kunden kan vinna på att investera i molnbaserade affärssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Ruderfelt talar om att ”marknaden för molnbaserade tjänster växer ju extremt så 

vi måste ju vara med på tåget och vi vill ju vara en av dem första som kan leverera det 

här för dynamics”. På det sättet vill dem kunna vara starkare än sina konkurrenter på 

marknaden och kunna vinna de kunder som vill köpa molnbaserade affärssystem. Det 

skapar möjligheter om de kan vara en stark konkurrent inom branschen.  Joakim 

Westergren talar om att de kan vinna fördelar gentemot konkurrenterna genom att säga: 

”vi kan till exempel erbjuda andra betalningsmodeller och kombinera det med andra 

erbjudanden, till exempel outsourcing”. Detta tror han ger dem möjligheter gentemot 

deras konkurrenter. Molntjänster har inga fasta kostnader utan kunden betalar för det den 

använder, det är framförallt en fördel för små företag som tidigare inte haft råd att 

investera i de mer sofistikerade systemen (Kap 3.4.1 s. 19). Med detta öppnar det en ny 

kundkrets för leverantörerna då mindre företag i större utsträckning kan investera i mer 

sofistikerade affärssystem än tidigare. Stefan Ruderfelt beskriver det med att säga: ”vi 

har ju lättare att adressera mindre kunder om vi kan leverera kostnadseffektivare 

lösningar som blir en lägre totalkostnad för de mindre kunderna, de får mer 

funktionalitet för sina pengar än om de köper ett eget helt system”. 

 

Thomas Widén säger att IT-branschen förändras, han säger att ”en kund som betalar 

100 000 idag förväntar sig ett större värde än vad det var den fick när den betalade 

100 000 för tio år sedan. För tio år sen var installation av hårdvara och uppsättning av 

den, det var ganska stor procentandel av leveransen av affärssystemet. Det är ju en icke 

Figur 7: Modell över leverantörernas syn på möjligheter 
med molnbaserade affärssystem 
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värdeskapande tjänst och då tycker jag faktiskt att vi förser samhället med en bättre 

lösning när vi kan skalar bort de där bitarna”. Det är en möjlighet på marknaden om 

leverantören lyckas skala bort de höga IT-kostnaderna för kunden vid leverans av 

affärssystem.  

 

Ska vi tala om de olika företagens möjligheter till att konkurrera på marknaden så säger 

Stefan Ruderfelt att deras fördel är att de kan leverera helhetslösningar till kunden vilket 

mindre konkurrenter inte kan göra. Han tror att det ger dem fördelar då kunden kan välja 

att köpa helheten av dem istället för att behöva köpa olika molntjänster från olika 

leverantörer. Stefan Ruderfelt pekar även på möjligheterna med att kunderna inte behöver 

administrera systemet själva vilket innebär att dem kan minska sina personalkostnader i 

och med att de inte behöver lika mycket personal när dem inte behöver hantera drift 

själva. 

 

En annan möjlighet för kunderna är att dem inte behöver ta en stor initial investering i 

början utan kan istället sprida ut kostnaderna så dem får en mindre kostnad varje månad. 

Det kan innebära att kunden ser möjligheterna dem får med att köpa affärssystem via 

molnet vilket gynnar leverantörens position på marknaden när allt fler kunder väljer deras 

tjänster. 

5.1.4 Risker med molnbaserade affärssystem 

Risker kan innebära vilka säkerhetsrisker som leverantörerna ser med molnbaserade 

affärssystem. Leverantörerna talar även om risken som finns för kunden med att använda 

molnbaserade affärssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Modell över leverantörernas syn på risker med 
molnbaserade affärssystem 
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Det finns säkerhetsrisker att ta hänsyn till vid leverans av molntjänster. En viktig fråga är 

att hålla data hemlig, vissa företag kan tveka till att släppa sin information ut i molnet 

eftersom dem är osäkra på säkerheten (Kap 3.4.6 s. 22-23). De leverantörer vi har talat 

med nämner inte dessa risker i någon större utsträckning utan beskriver endast att det 

finns en del säkerhetsrisker. Stefan Ruderfelt säger att ”allting går väl att lösa med rätt 

typ av tekniska lösningar, jag är inte jätteinsatt i alla de tekniska delarna men självklart 

kan det ju finnas säkerhetsrisker”. Även Joakim Westergren säger att det finns 

säkerhetsrisker men utvecklar det inte längre än så. Thomas Widén förklarar att i Sverige 

finns egentligen inga större risker med molnbaserade affärssystem.  

 

Trots att leverantörerna inte tar upp några konkreta säkerhetsrisker så finns det flera som 

lyfts fram i teorin. Ett exempel på detta är att kunderna kan i vissa fall av juridiska skäl 

behöva hålla kunddata och copyrightmaterial inom landsgränsen vilket det inte alltid görs 

i molnet. Det hänger på var serverhallarna befinner sig och därför kan kunderna tveka på 

om dem kan riskera att lägga viktig information i molnet (Kap 3.4.6 s. 22-23).  Detta är 

något som även Joakim Westergren nämner, han säger att ”riskerna fokuseras mer på 

nya säkerhetsfrågor och juridiska frågor t.ex. var är data förvarat”. Med det menar han 

just att vissa länder tillåter inte att informationen lagras utanför landets gränser och då 

krävs det ju en serverhall i landet för att kunderna ska välja att köpa affärssystem via 

molnet.  

 

En risk som Thomas Widén talar om är att ”det finns ju fortfarande vissa orter som har 

svårt med internetförbindelse”, vilket kan leda till komplikationer eftersom molnet 

förlitar sig på en internetuppkoppling. Om uppkopplingen äventyras av hackare eller bara 

slutar att fungera så är säkerheten och tillgängligheten för molnet utsatt. En annan risk är 

om användarnamn och lösenord blir stulet men det är ju även en risk som skulle kunna 

uppstå inom den traditionella IT:n med. Om leverantörens infrastruktur inte är skyddad 

eller är otillförlitlig så ökar risken för att säkerheten hotas (Kap 3.4.6 s. 22-23).   

 

Stefan Ruderfelt säger att risken med att gå över till molnbaserade affärssystem är att 

kunden blir beroende av leverantören på ett annat sätt än tidigare. Med det menar han att 

kunden kan se det som en risk eller ett hinder att inte kunna utföra allt själva på plats utan 

måste i större utsträckning beställa tjänster och dylikt hos leverantören. Men 

leverantörernas syn på risker skiljer sig lite från litteraturen, där talas det mer om olika 

typer av attaker mot molnet som bör beaktas. Det kan till exempel handla om en så kallad 

attack via bakdörren eller IP-kapning som hackare kan använda sig av för att komma åt 

företagets information (Kap 3.4.8 s. 23). Men som Stefan Ruderfelt sade i intervjun, 

”allting går väl att lösa med rätt tekniska lösningar”. 
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5.2 Kundernas syn på molnbaserade affärssystem 

5.2.1 Styrkor med molnbaserade affärssystem 

Från kundens perspektiv kan styrkor tolkas som vad som ger fördelar eller styrkor till 

kunden eller så kan det tolkas som hur leverantören vinner styrkor utifrån vad kunden 

tycker och tänker. Därför kommer båda dessa aspekter att finnas med i denna analys för 

att belysa alla möjliga styrkor som kan finnas med att leverera och använda molnbaserade 

affärssystem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För en affärssystemsleverantör som inte levererar molnbaserade affärssystem idag men 

vill introducera det till kunderna är kontakten med kunderna viktigt. Malin Brännvall 

säger att Elof Hansson har en bra kontakt med leverantören idag och att de nästan varit 

för beroende av dem och har därför arbetat hårt med att kunna ha kompetensen i huset 

själva. Claes-Göran Andersson på DirektMedia säger att för att de ska investera i 

molnbaserade affärssystem krävs ”att man kan ha en långsiktigt relation, väldigt viktigt 

att det är ett företag som känns stabilt”. Även Jonas Benke talar om vikten med att ha en 

pålitlig leverantör som kan garantera att det kommer fungera på lång sikt. Med andra ord 

så påpekar alla de kunder vi intervjuat att det är viktigt att leverantören är pålitlig, stabil 

och kan garantera en långsiktig relation. Det innebär att de leverantörer som uppfyller 

dessa önskemål kan då se det som sin styrka, det kan vara den avgörande faktorn i 

kundens val om de ska investera i molnbaserade affärssystem eller inte. Däremot kan det 

även ha motsatt effekt och innebära en svaghet om leverantören inte lyckas leva upp till 

dessa önskemål som kunderna har.  

 

Claes-Göran Andersson säger att ”det finns inget självändamål att sitta och som du säger 

att klappa på egna servar och det är en av anledningarna till att vi skippat det där med 

att ha egen datahall”. Jonas Benke ser positivt på att inte behöva ha servrar och hårdvara 

Figur 9: Modell över kundernas syn på styrkor med 
molnbaserade affärssystem 
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på företaget för de har inget intresse av att ha ett eget serverrum. Just detta är en styrka 

med molnbaserade affärssystem, kundens server finns i leverantörens serverhall och 

kunden kan då i princip gå och besöka sin server om så skulle önskas. Styrkan i detta är 

att kunden inte behöver ha utrymme för servrar utan hyr in sig på en server hos en 

leverantör. Att ha servrar hos leverantören innebär även att kunden inte behöver utföra 

drift och installationer själv, istället hanterar leverantören detta åt dem (Kap 3.5 s. 24).  

Jonas Benke säger att det är just dit de vill gå, att drifta själva har de inget intresse av att 

göra. Claes-Göran Andersson säger att på DirektMedia hanterar de inte driften själva idag 

utan de har servrar inhyrda hos en leverantör så det är något som de redan valt bort. Att 

kunden inte behöver ha servrar på plats hos sig i kombination med att de inte behöver 

drifta själva är en styrka för de molnbaserade affärssystemen. För företag som redan har 

en serverhall så kan steget vara större till att börja köpa molntjänster än för de som inte 

har en egen serverhall. Jonas Benke förklarade att ”vi har nyligen investerat i servrar 

lokalt nu som ska tjäna in sina pengar så vi får retur på den investering vi gjort”. Just 

därför är molnbaserade affärssystem inte aktuellt inom det närmsta året för dem men 

kanske när de tjänat på den investering som de gjort. Att inte behöva göra den 

investeringen i servrar är därför en styrka eftersom då behöver inte kunden tänka på att 

tjäna in på sin investering. 

 

Molntjänster överlag möjliggör att kunden kan betala månadsvis, veckovis eller per 

användningstillfälle samt per antal användare och funktioner (Kap 3.4.7 s. 23). Detta kan 

vara en fördel för framförallt små företag som tidigare inte haft råd att investera i de mer 

sofistikerade systemen (Kap 3.4.1 s. 19). Inget av de företag som vi intervjuat har stor 

variation på antalet användare så ur den synpunkten skulle det inte påverka dem märkbart 

att betala för antalet användare. Däremot ser de positivt på att kunna betala enbart för 

användandet det vill säga antalet användare och antalet funktioner. Jonas Benke säger att 

”man betalar bara för användandet det är alltid intressant”. Så att ha en 

betalningsmodell på detta vis kan vara en styrka för leverantören av affärssystem, 

speciellt i de fall där kunden inte har råd att göra stora direkta investeringar eller då 

kunden har en stor variation på antalet användare. Just de kunder som vi träffade skulle 

inte påverkas märkbart av en ny betalningsmodell men de såg ändå fördelarna med det.  

Mikael Larsson säger att betalningsmodellen påverkar inte deras IT-budget märkbart men 

säger också: ”Men lägger man in licenser då kan det bli mer intressant att ta en 

diskussion om det”. Claes-Göran Andersson säger att hur betalningsmodellen ser ut har 

en ganska stor påverkan över beslutet om att köpa molnbaserade affärssystem. Så om 

affärssystemsleverantören kan erbjuda en bra betalningsmodell som kunderna ser som 

tillfredsställande så kan det vara en styrka för leverantören. 
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5.2.2 Svagheter med molnbaserade affärssystem 

En svaghet är något som kan ses som en nackdel främst för leverantören som ska leverera 

molnbaserade affärssystem. Det kan vara de aspekter som kunderna ser som så svaga att 

leverantören får svårt att övertyga kunderna om att de kan hantera de situationer om de 

skulle uppstå. Beroende på hur leverantören hanterar situationer så kan en styrka lika 

gärna vändas och bli en svaghet om de inte utnyttjar den på rätt sätt. En svaghet kan även 

ses ur kundens perspektiv, vad som kan vara en nackdel för kunden med att investera i 

molnbaserade affärssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundernas osäkerhet är en svaghet för både leverantören och kunden. Mikael Larsson 

tycker att det känns osäkert att släppa iväg så mycket information rakt ut utan att kunna 

specificera var informationen finns någonstans. Anledningen till att det är en svaghet för 

leverantören är för att de måste övertyga kunden om att de kan specificera var 

informationen finns för att ta bort kundens osäkerhet. För kunden är det en svaghet 

eftersom de inte kommer kunna investera i de molnbaserade affärssystemen utan att ha 

osäkerheten i åtanke. Trots att kunden har ett intresse för att investera i molnet så kan 

denna osäkerhet göra så att de inte vågar ta steget dit. Även Claes-Göran Andersson är 

osäker på om det går att ha kontroll över var data är hela vägen, han vill att de ska kunna 

känna sig trygga med att data är säker. Jonas Benke fortsätter i samma spår och säger att 

”det är alltid det med det kontrollbehovet man har vill man köra kärnprocesser internt 

eller vill man lägga ut det, vilka garantier kan man få rent praktiskt så att säga”. Just 

dessa osäkerheter är en svaghet för leverantören och så länge kunderna känner 

osäkerheten gentemot molnet så kommer det att förbli en svaghet. För vissa företag kan 

det kännas osäkert att släppa ut sin information i molnet då de är osäkra på säkerheten för 

data (Kap 3.4.6 s. 22-23). Mikael Larsson säger att han ser informationen som läggs i 

Figur 10: Modell över kundernas syn på svagheter med 
molnbaserade affärssystem 
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molnet som flytande någonstans som inte går att specificera, det är motsatsen av vad de 

vill uppnå för de vill öka kontrollen, inte minska den. 

 

Att kunderna anser att det finns säkerhetsrisker med molnbaserade affärssystem är en 

svaghet för leverantören, de måste motbevisa kunderna och övertyga dem att de kan 

hantera de risker som finns. Mikael Larsson säger: ”jag liknar det lite med att jag skulle 

ge dig min plånbok sen vet inte jag om du skulle lägga den i  bakfickan eller i bankfacket, 

jag är osäker på var informationen finns”. Informationen som finns i deras affärssystem 

är det viktigaste som de har och därför är han osäker på säkerheten. Det finns olika typer 

av säkerhetsfrågor att ta hänsyn till vid användande och leveransen av molntjänster. En 

säkerhetsfråga är den som nämndes i det tidigare stycket, informationssäkerhet och att 

hålla data hemlig. En annan säkerhetsfråga är att vissa företag behöver hålla data inom 

landsgränsen vilket inte alltid går att försäkra med molnet (Kap 3.4.6 s. 22-23). Claes-

Göran Andersson säger ”att man alltid är beroende av att man har internet igång som 

fungerar”. Molntjänster förlitar sig på en internetuppkoppling, om då denna uppkoppling 

äventyras av hackare eller bara slutar fungera som den ska så är säkerheten och 

tillgängligheten för molnet utsatt (Kap 3.4.6 s. 22-23). Jonas Benke säger att han funderar 

på om det fungerar att integrera de molnbaserade affärssystemen med andra system utan 

att det blir en säkerhetsrisk. Kan inte leverantörerna motbevisa dessa risker och övertyga 

kunderna om att de kan hantera dessa situationer så blir det en svaghet för dem. 

 

Eftersom kunderna känner en viss osäkerhet till att informationen hanteras på ett säkert 

sätt så kan de föredra att ha servrarna på plats i sina egna lokaler. Mikael Larsson säger 

att ”jag är vän med att kunna gå att klappa på maskinen, även om jag kanske inte vill 

sitta och styra den, vill jag vart fall se den, vill kunna gå och titta på den med jämna 

mellanrum”. Molntjänster innebär att ett antal fysiska servrar är lokaliserade i 

leverantörens datacenter för att just leverantören ska kunna hantera drift åt kunden (Kap 

3.4.5 s. 22). För de kunder som vill se sin server och vara säkra på var den står så är det 

en osäkerhet att lämna över kontrollen till leverantören. Det betyder att det blir en 

svaghet för leverantören som kommer ha svårare att övertyga dessa kunder att det är 

säkert och att de har kontroll över servrarna. 

 

Kunderna tycker att det är viktigt med en långsiktig relation med leverantören samt att 

det är ett tryggt och stabilt företag. Som vi tidigare beskrivit så kan detta innebära en 

styrka om leverantören uppfyller dessa önskemål men det kan även vändas till att bli en 

svaghet om de inte lyckas med det. Eftersom leverantören ska ha hand om servrar samt 

hantera drift av dessa (Kap 3.4.5 s. 22) är det av stor betydelse att kunden känner ett 

förtroende till dem. Kan inte leverantören vinna kundens förtroende blir det en nackdel 

för dem, då blir det svårt att övertyga kunden att de ska investera i molnbaserade 

affärssystem.  

 

Malin Brännvall berättar att ”kunderna ska ha kompetens nog att kunna ställa krav 

också. Där har vi stött på problem med att vi är duktiga på våran affärsverksamhet men 

vi har inte sådär otroligt många specialister på vad man ska ställa för krav på en 

systemleverantör”. Det finns många exempel på när affärssystemet inte stämmer överens 

med vad kunden önskade att få, felet i detta är oftast ett missförstånd leverantör och kund 
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emellan och att kravbilden inte är tillräckligt grundlig gjord (Kap 3.2 s. 16). Om kunden 

inte har kompetensen till att ställa rätt krav så är det en svaghet för dem eftersom de då 

får svårt att få ut det som de behöver av systemleverantören. 

5.2.3 Möjligheter med molnbaserade affärssystem 

En möjlighet kan från kundens synvinkel ses som något som kan förbättra deras 

verksamhet, i det här fallet med hjälp av molnbaserade affärssystem. För leverantören 

kan möjligheter innebära de aspekter som gör att kunderna skulle kunna tänka sig att 

investera i molnbaserade affärssystem hos just den leverantören. Dessa olika aspekter och 

synvinklar har vi analyserat utifrån de kundintervjuer som vi har genomfört. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Larsson på Elof Hansson säger att han ser risker med att lägga ut hela 

affärssystemet i molnet, men däremot ser han möjligheterna med att kunna lägga enstaka 

funktioner där. Han säger att han inte vill ha helheten, alltså hela systemet, på samma 

ställe eller i det här fallet då i samma moln. Jonas Benke är inne på samma spår och talar 

om att ”man lägger aldrig äggen i samma korg det är en väldig risk att göra det”. Med 

det menar han att det kan vara en bättre möjlighet att lägga vissa funktioner i molnet 

istället för hela systemet. Eftersom kunderna är osäkra på att lägga hela affärssystemet i 

molnet så är det en möjlighet för leverantörerna att erbjuda enstaka funktioner till 

kunderna via molnet. På det sättet kan de även få kunder som känner sig osäkra att testa 

på att använda vissa funktioner via molnet. Om kunderna sedan känner en trygghet i det 

kan det öppna ytterligare möjligheter för leverantören att kunna sälja in fler funktioner 

och kanske hela affärssystem. Fördelen med molnet är just att du kan köpa de funktioner 

du har användning för så kunderna behöver inte köpa helheten via molnet utan kan hålla 

sig till vissa delar (Kap 3.4.1 s.19). Detta öppnar upp möjligheter både för leverantören 

som kan sälja in denna tjänst till olika typer av kunder samt för kunden som inte behöver 

Figur 11: Modell över kundernas syn på möjligheter med 
molnbaserade affärssystem 



 

- 61 - 

investera i ett helt affärssystem. För mindre kunder som inte har haft råd att investera i de 

mer sofistikerade systemen öppnar detta möjligheten för att köpa de funktioner som de 

faktiskt har behov av (Kap 3.4.1 s.19). 

 

Mikael Larsson nämner att han anser att det inte finns en tillräckligt bra insyn i hur en 

molnbaserad affärssystemslösning fungerar och att han är osäker på om det är rätt nivå av 

kontroll på var informationen finns. För att Elof Hansson ska kunna tänka sig att 

investera i molnbaserade affärssystem säger han att det krävs ”tydligare styrning om vad 

informationen finns, bättre övervaknings möjligheter och en standard kring hur 

integration ska fungera i molnet”. Även Claes-Göran Andersson talar om att han är 

osäker på kontrollen över data och integrationen med andra system. Jonas Benke säger 

samma sak som de andra kunderna, han ser bristen på kontroll och den bristfälliga 

informationen om integrationen med andra system som en risk. En möjlighet som 

leverantörerna bör beakta är att ta tillvara på att informera om dessa aspekter så att 

kunderna kan få reda på hur kontrollen av data och hur integrationen fungerar. 

 

Jonas Benke kopplar bristen på kontroll till osäkerheten han har med att dela miljö med 

andra kunder till leverantören. Han säger undrande:” Är det saker vi inte kan göra, är vi 

beroende av andra kunder som ligger i samma miljö?”. Det som leverantören kan göra är 

att erbjuda ett privat moln som innebär att bara medlemmar av samma företag har tillgång 

till det som ligger i molnet och att ett antal fysiska servrar är lokaliserade i samma del av 

ett datacenter och är försedd till en specifik kund (Kap 3.4.5 s. 22). Om kunden känner att 

det skulle öka kontrollen så skulle det innebära nya möjligheter för leverantören. Om en 

bra kommunikation kring dessa aspekter sker emellan leverantören och kunden så kan 

ännu fler möjligheter skapas då kunden kan uppleva att denne får svar på sina 

frågetecken, som i detta fall handlade om kontroll och integration.  

 

Elof Hansson känner en osäkerhet till att information ska lagras i fel land, eftersom de är 

ett internationellt företag så har de kunder i hela världen.De säger att ”vi stöter på legala 

hinder i vissa länder när man vill plocka hem drift och sånna saker”. Vissa länder har 

legala krav som innebär att informationen inte få lämna landet, om då deras servrar står i 

ett annat land så skapar det legala hinder. Det är en säkerhetsfråga idag som berör vissa 

företag då en viss typ av information måste hållas inom landsgränsen vilket det inte alltid 

kan garanteras i molnet (Kap 3.4.6 s. 22-23). Kan leverantören försäkra dem att 

informationen inte lämnar landet utan att servrarna finns på rätt plats i rätt land så öppnar 

det upp nya möjligheter för både leverantörer och kunder. Kunderna kan ha molnet som 

alternativ och leverantörerna kan erbjuda fler kunder möjligheten att investera i 

molnbaserade affärssystem utan att några legala krav hindrar. 

 

Mikael Larsson säger att det krävs en bättre prissättning, med det menar han att han anser 

att det är för dyrt med molntjänster. Han säger även att licenskostnaderna är väldigt dyra 

så om betalningsmodellen för de molnbaserade affärssystemen kan baka in 

licenskostnaderna så kan det vara mer aktuellt att investera i det. Claes-Göran Andersson 

talar även han om licenskostnaderna som en stor summa, han skulle vara intresserad av 

att få ett kostnadsförslag av leverantörerna för att se hur betalningsmodellen ser ut. Jonas 

Benke säger att han ser positivt på betalningsmodellen för molnbaserade affärssystem,  
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det han säger är: ”Man betalar bara för användandet det är alltid intressant”. De tre 

kunderna har lite olika syner på kostnadsaspekten för molnbaserade affärssystem, kanske 

kan det bero på hur insatta de är i ämnet. Överlag så innebär molntjänster att kunder kan 

betala månadsvis, veckovis eller per användningstillfälle samt för antalet användare och 

funktioner (Kap 3.4.7 s. 23). Sen vad priset är för antalet användare och funktioner 

varierar från leverantör till leverantör och det priset påverkar hur lönsamt det är för 

kunden. Kan leverantören erbjuda kunden ett intressant kostnadsförslag så ökar 

möjligheterna för att kunderna ska vara intresserade av att investera i molnet samt att det 

öka möjligheterna för kunden att tjäna på den affären i jämförelse med hur de investerar i 

affärssystem idag. 

 

Claes-Göran Andersson säger att de inte har något behov av att ha servrarna på plats på 

företaget, det viktigaste är att de kan ha kontroll över var data finns. Han säger att ”det 

finns inget självändamål att sitta och som du säger att klappa på egna servar och det är 

en av anledningarna till att vi skippat det där med att ha egen datahall”.  Egmont kärnan 

har inte heller något intresse av att ha ett eget serverrum.  Att investera i molnbaserade 

affärssystem innebär att leverantören har en serverhall med kundernas servrar samt 

hanterar drift och installationer (Kap 3.5 s. 24). Därför är det en möjlighet för 

leverantörerna att ta till vara på att kunderna anser att de inte behöver eller vill ha en egen 

serverhall. Självklart kan det vara det motsatta för kunderna, Mikael Larsson tillhör en av 

de som gärna vill kunna klappa på sin egen server för att känna att han har kontrollen 

över den. Det gäller för leverantören att ta tillvara på de kunder som ser möjligheterna i 

att inte behöva ha ett serverrum eller hantera drift och installationer. För kunderna som 

ser positivt på att slippa hantera servrar själva så är det en stor möjlighet för dem att 

investera i molnbaserade affärssystem för det innebär att de slipper de aspekterna och 

istället kan fokusera på det som är mer viktigt för dem. 

 

Claes-Göran Andersson anser att det krävs en långsiktig relation med leverantören och att 

det är ett stabilt företag. Jonas Benke säger att ”det är också en pålitlighet mot 

leverantören, kan de garantera att på längre sikt hur kommer det funka rent praktiskt när 

man går in i det”. Att detta är viktigt beror på att de ska känna sig trygga i att investera i 

molnbaserade affärssystem och leverantören har ju en stor roll i den investeringen då det 

är dem som ska garantera att allt kommer fungera som det är sagt att det ska. 

Möjligheterna finns här för de leverantörer som är etablerade på marknaden och erkänt 

duktiga och stabila. Det kan skapa en trygghet för kunden då de vet att det är en rutinerad 

leverantör som kan det som de levererar och har erfarenhet av att hålla vad de lovar. För 

en leverantör som inte är etablerad på marknaden kan det däremot ha motsatt effekt och 

vara svårare att sälja in molnbaserade affärssystem till kunderna. Eftersom leverantören 

ska ha hand om servrarna samt drift och installationer (Kap 3.5 s. 24).  är det viktigt för 

kunden att leverantören vet vad de sysslar med. Det ökar möjligheterna till att kunden 

investerar i de molnbaserade affärssystemen. 
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5.2.4 Risker med molnbaserade affärssystem 

En risk kan innebära vad kunderna ser som hinder med molnbaserade affärssystem. Sättet 

som kunderna ser på risker skiljer sig från vad leverantörerna ser som risker, här kommer 

vi att analysera hur kunderna ser på riskerna. Ur kundernas perspektiv finns det många 

risker och hinder med molnbaserade affärssystem.  Att det finns många risker och många 

funderingar kring hur molntjänster fungerar är ett genomgående tema som alla kunder vi 

intervjuade pratade om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns flera olika typer av säkerhetsfrågor som måste tas hänsyn till vid användandet 

och leveransen av molntjänster (Kap 3.4.6 s. 22-23). Kunderna nämner flera olika 

säkerhetsrisker som de upplever finns med molnbaserade affärssystem. En av 

säkerhetsriskerna är osäkerheten att släppa ut information i molnet eftersom företagen är 

osäkra på säkerheten där. Det handlar främst om informationssäkerheten, att data hålls 

hemlig (Kap 3.4.6 s. 22-23). Under intervjuerna har det framkommit att alla kunder ser 

att tappa kontrollen på var deras data finns som en stor säkerhetsrisk. Den första risken 

som Mikael Larsson på Elof Hansson tänker på när vi nämner molnbaserade affärssystem 

är bristen på kontroll och osäkerheten om var deras data finns. Han känner att de släpper 

iväg för mycket information och släpper iväg kontrollen. Claes-Göran Andersson på 

DirektMedia säger att ”sen är det då kontrollen över datat, som jag möjligen jag ser som 

en risk”. Jonas Benke på Egmont kärnan ser att tappa kontrollen som en säkerhetsrisk 

och ett hinder till att varför de inte vill flytta ut i molnet. Mikael Larsson säger: ”Lägger 

man ut delar och kanske till och med åt olika partners så sprider man riskerna så mycket 

att dom får ingen helhetsbild. Lägger du ut affärssystemet då har de helhetsbilden rätt av, 

så jag ser det som en stor säkerhetsrisk”. Han jämför att arbeta med molnbaserade 

affärssystem som att ge någon sin plånbok och inte veta om den läggs i bakfickan eller i 

Figur 12: Modell över kundernas syn på risker med 
molnbaserade affärssystem 
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bankfacket. Han menar med det att all information som finns i deras affärssystem är det 

viktigaste de har.  Jonas Benke säger att det är en väldigt stor risk med att lägga alla 

äggen i en och samma korg och med det menar han att det är en risk att lägga all 

affärskritisk data som ett affärssystem innehåller på ett och samma ställe. Risken kvarstår 

även om det ser bra ut på papper och ekonomiskt och han säger att han tror att det krävs 

att affärssystemsleverantören har bra koll på kundens verksamhet. 

 

Jonas Benke säger att det ska vara en leverantör som de arbetat med länge för att det ska 

fungera. Claes-Göran Andersson säger att det som krävs av leverantören för att de ska 

investera i molnbaserade affärssystem är ”att man kan ha en långsiktigt relation, väldigt 

viktigt att det är ett företag som känns stabilt”.  Eftersom kunden blir beroende av 

leverantören så ökar kravet på en långsiktigt och stark relation mellan dessa parter. 

Kommunikationen och relationen ser de som en risk om den inte fungerar på ett bra och 

stabilt sätt.  

 

De kunder som vi intervjuat har pratat om beroendet till leverantören som en risk eller ett 

hinder när det kommer till att arbeta med affärssystem. Malin Brännvall säger att ”vi 

jobbar med flera leverantörer det är en strategi vi har, det är för att inte fastna med en 

leverantör”. Både Claes-Göran Andersson och Jonas Benke tar upp problemet med att bli 

mer beroende av en leverantör. Claes-Göran Andersson säger att det är en risk att bli 

knuten till en leverantör och han ser svårigheter med att ha flera olika leverantörer vilket 

de arbetar med idag. Jonas Benke säger att om de inte längre har kontrollen så blir de 

beroende av en extern spelare. Han säger även att det gäller att ha en pålitlig leverantör 

som kan garantera att ett samarbete fungerar på längre sikt och rent praktiskt.  

 

Mikael Larsson pratar om beroendet av tjänster, han menar att han i dagsläget tar fram 

loggar över intrångsförsöken och kontrollerar dem men han funderar på om leverantören 

skulle vara lika öppen med att tala om när det sker intrångsförsök. Han säger: ”Jag tror 

att det mörkas en hel del rent allmänt om intrångsförsök”. Beroendet uppstår i och med 

att leverantörer har hand om servrar, hårdvara och driften för systemet. Jonas Benke 

säger att även stora aktörer på marknaden kan gå omkull och vad skulle hända med 

innehållet och om servrarna skulle stängas ner hur ska de då kunna säkra sina data. Han 

säger att om affärssystemet skulle sluta att fungera så skulle det innebära ett stopp för 

hela företaget, ingenting skulle fungera. Det krävs av leverantören att de förser kunden 

med en tillförlitlig strömförsörjning som oavbrutet fungerar för kunden även vid ett 

haveri av huvudkällan av strömförsörjningen (Kap 3.4.4 s. 20). 

 

Delandet av infrastruktur inom molnet gör så att kunder tvekar på säkerheten jämfört med 

den traditionella infrastrukturen (Kap 3.4.6 s. 22-23). Om just detta säger Jonas Benke 

frågande: ”Är det saker vi inte kan göra, är vi beroende av andra kunder som ligger i 

samma miljö?”. Han säger att med en egen serverhall kan de själva styra när de till 

exempel ska uppgradera systemet. Molnbaserade affärssystem innebär att kunderna inte 

behöver hantera drift och utföra installation av program själva så behovet av en IT-

avdelning minskar (Kap 3.5 s. 24).   
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Claes-Göran Andersson säger att risken med att köra med molnbaserade affärssystem är 

”att man alltid är beroende av att man har internet igång som fungerar”. Han säger att 

eftersom det alltid är en massa användare som arbetar via internet så medföljer det alltid 

en risk. Molnet förlitar sig på att det finns en internetuppkoppling och en risk med det är 

om uppkopplingen kapas av hackare eller inte fungerar som den ska så påverkas 

säkerheten och tillgängligheten direkt. En risk som följer på detta är att användarnamn 

och lösenord kan bli stulet. En risk som också hänger samman med detta är att om inte 

leverantörens infrastruktur är skyddad eller otillförlitlig så blir det en säkerhetsrisk med 

molnet (Kap 3.4.6 s. 22-23). 

 

Mikael Larsson säger att frågan om integrationer gör honom rädd i den bemärkelsen att 

det ser han som en säkerhetsrisk för att de sitter med så tighta integrationer mot andra 

system. Han ser det som riskabelt om de skulle vara placerade på en plattform hos en 

molnleverantör för då är de osäkra på om de skulle kunna flytta med sig affärssystemet 

och integrera det mot andra system. Jonas Benke funderar på om det fungerar att 

integrera systemen de använder i molnet och frågar: ”Hur kommer det funka med 

molntjänster, hur kopplar vi till det utan att det blir en säkerhetsrisk?” Han säger att i 

dagens läge så är deras ERP-system integrerat mot andra system på de andra 

Egmontbolagen. Claes-Göran Andersson säger att det är viktigt att alla olika typer av 

system på ett företag går att integrera med varandra.  

 

En annan viktig säkerhetsfråga handlar om att kunddata och copyright material måste 

hållas inom landgränsen vilket det inte alltid gör i molnet. (Kap 3.4.6 s. 22-23). Här stöter 

Elof Hansson på hinder direkt eftersom de handlar med länder över hela världen. Mikael 

Larsson berättar att de arbetar med många länder i deras verksamhet där de just har det 

hindret med att de inte kan lagra information utanför landets gränser på grund av 

lagkraven i de olika länderna som till exempel USA. Malin Brännvall fyller på med att de 

märker att lagstiftningen inte håller samma takt IT-utvecklingen.   

5.3 Jämförande analys 

5.3.1 Styrkor med molnbaserade affärssystem 

Under intervjuerna har leverantörerna lyft fram betydligt fler styrkor med molnbaserade 

affärssystem än vad kunderna har gjort. Det är egentligen inte så konstigt eftersom 

leverantörerna redan är såpass insatta inom området molntjänster. Nedan kommer vi 

ställa styrkorna som leverantörerna, kunderna och vår teoretiska undersökning belyst mot 

varandra, dels för att se det gemensamma mönstret men även för att ta fram hur det 

skiljer sig mellan kundernas och leverantörernas synsätt.  
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Leverantörsperspektiv   Kundperspektiv 

 

 

 

För en systemleverantör som ska introducera konceptet med att leverera molnbaserade 

affärssystem till en kund är det viktigt att de tänker på hur kontakten och relationen till 

kunden är. Kunderna säger att för att de ska kunna tänka sig att köpa molnbaserade 

affärssystem så är relationen till leverantören en viktig faktor. Elof Hansson har i 

dagsläget en bra relation med sin leverantör. Claes-Göran Andersson säger att för att 

DirektMedia ska investera i molnbaserade affärssystem krävs ”att man kan ha en 

långsiktig relation, väldigt viktigt att det är ett företag som känns stabilt”. Likaså talar 

Jonas Benke om vikten av att ha en pålitlig leverantör som kan garantera en långsiktig 

relation.  Thomas Widén tycker det är viktigt att se molntjänster ur kundens perspektiv 

och han säger också att debatterna kring molnbaserade affärssystem har alldeles för lite 

kundvärdefokus. Skulle leverantören kunna uppfylla de önskemål som kunderna har av 

en relation så skulle de kunna se det som en styrka och det skulle kunna vara den 

avgörande faktorn i kundens val om de ska investera i molnbaserade affärssystem eller 

inte. Om leverantören misslyckas med detta kan det få motsatt effekt och innebära en 

svaghet.  

 

I vår teoretiska undersökning tar vi upp många styrkor och fördelar med molnet. 

Användarna betalar endast för det de faktiskt använder, det är ingen fast kostnad. (Kap 

3.4.1 s.19). Alla de tre leverantörer som vi träffade talade om styrkan med att användarna 

bara behöver betala för antalet användare och de funktioner som de använder sig av. 

Microsoft har tagit fram en betalningsmodell och om den säger Thomas Widén att ”den 

är ju faktiskt ganska enkel”. Han beskrev den för oss och sa att den bygger på att kunden 

betalar ett pris per månad beroende på antalet funktioner som kunden önskar. Han säger 

även att utöver den så tillkommer det utbildningskostnader.  Stefan Ruderfelt tycker 

Figur 13: Modell över leverantörernas och kundernas syner 
på styrkor med molnbaserade affärssystem 
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också att betalningsmodellen är en styrka med molnbaserade affärssystem och säger ” 

kunden skall ha en fast avgift per månad, den betalningsmodellen ska vi ha”. Även 

Joakim Westergren delar åsikt med de andra leverantörerna om att månadsbetalningen är 

en styrka för molnbaserade affärssystem. Han yttrar sig genom att säga: ”att kunden kan 

frigöra en del bundet kapital genom att den nya betalningsmodell som molnet kan stötta 

är månadsbaserad”. Leverantörerna är överens om att betalningsmodellen är en styrka 

med molnbaserade affärssystem och kunderna instämmer och ser det positivt att kunna 

betala för endast antalet användare och antalet funktioner. Jonas Benke på Egmont 

kärnan säger att ”man betalar bara för användandet det är alltid intressant”. Claes-

Göran Andersson talade om att hur betalningsmodellen ser ut är en stor faktor som 

påverkar beslutet om att köpa molnbaserade affärssystem eller inte. Mikael Larsson säger 

att betalningsmodellen inte skulle påverka dem nämnvärt men han säger: ”Men lägger 

man in licenser då kan det bli mer intressant att ta en diskussion om det” . Om 

systemleverantören kan erbjuda en betalningsmodell som tillfredsställer kunderna både 

prismässigt och behovsmässigt så blir det till en styrka för leverantören. Samtidigt är det 

en styrka för kunden att inte behöva betala för mer än de använder samt att de kunder 

som inte har råd med stora investeringar har möjligheten att köpa de funktioner av ett 

system som de behöver ha.  

 

Eftersom kunderna kan betala för det som de använder är de molnbaserade 

affärssystemen dynamiskt skalbara vilket innebär att antalet användare av systemet kan 

skalas upp och ner och därmed behöver de bara betala för de faktiska användarna som 

använder systemet (Kap 3.4.1 s.19). Både Thomas Widén och Claes-Göran Andersson 

ser det som en styrka med molnbaserade affärssystem. Detta talade inte kunderna om 

direkt men indirekt så nämner de det genom att de pratar om att kunna betala för just 

användandet av systemet som Jonas Benke uttryckte i föregående stycke. Thomas Widén 

nämner att styrkan med molnbaserade affärssystem är att de är dynamiskt skalbara och 

säger att ”dessutom så blir ju företaget helt dynamiskt så att säga priset per månad som 

kunden betalar det baseras ju på hur många användare det är, så om de behöver plocka 

in hundra medarbetare en månad så lägger man på för hundra medarbetare, nästa 

månad kanske de bara är femtio och då slänger man på femtio användare”.  Styrkan i 

detta ligger för kunden i att de har möjlighet att skala upp eller ner antalet användare i sitt 

system, det vill säga lägga till eller ta bort användare. Det ger kunderna en dynamisk 

skalbarhet. Om just det talar Stefan Ruderfelt om och säger att kunden ska ha möjlighet 

till skalbarheten men med en viss framförhållning. Den dynamiska skalbarheten är främst 

en styrka för företag med stor variation på antalet användare eftersom de bara behöver 

betala för det antalet som använder systemet varje månad. Men det är framför allt en 

styrka för alla kunder att leverantören kan erbjuda dem denna möjlighet. Det är framför 

allt en fördel för små företag som inte har råd att investera i de lite mer sofistikerade 

systemen (Kap 3.4.1 s.19). 

 

En fördel som vi ser och som vi tar upp i vår teoretiska undersökning är att kunderna inte 

ska behöva hantera drift av servrar eller utföra installationer av program, det leder till att 

kunderna får ett mindre behov av en egen IT- och driftavdelning (Kap 3.5 s.24). Detta 

håller de leverantör vi träffat med om, de tycker att en styrka med att köpa affärssystem 

via molnet är att kunderna slipper ha egna servrar, inte behöver drifta själva samt att de 
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inte behöver installera något på plats innan de använder en molnresurs. Alltså behöver 

inte kunden köpa eller installera något innan de använder en molnresurs, det bidrar till att 

kostnaderna kan dras ner. Ur Logicas perspektiv säger Stefan Ruderfelt att ”vi både 

levererar och driftar hela systemet”. Med det menar han att de tänker sköta om allt från 

att tillhandahålla servrar till att sköta om drift och leverera systemet. Han säger att: ”de 

får i stort sett affärssystemet på kran”.  Molntjänster är ett alternativ för kunden för att de 

ska slippa äga och installera som Joakim Westergren säger. Thomas Widén säger att 

kunden inte behöver tänka på investeringen av servrar och hårdvara eftersom de finns i 

serverhallar hos samt sköts av leverantören eller partners till leverantören. Han säger att 

beslutet blir enklare gällande att köpa affärssystem eftersom det inte krävs stora 

investeringar direkt av server och hårdvara. Detta är en styrka i sig att beslutet att köpa 

affärssystem blir enklare genom att det kan levereras genom molnet. Det som 

framkommit i flertalet intervjuer är diskussionen gällande att ha servrar på plats eller inte. 

Som Thomas Widén uttrycker sig: ”Att en IT-tekniker klappar på en server det tycker jag 

är, det är ungefär som att förr tiden hade varje bonde sina mjölkseparatorer på 

bondgårdarna. Den tiden är förbi, idag har man bättre verktyg, idag så gör man mer i 

mejerierna”. Med detta menar han att det är ålderdomligt att vilja ha sina servrar på plats 

för att kunna klappa på dem. Den åsikten delar kunden Claes-Göran Andersson med 

Thomas Widén när han säger att: ”det finns inget självändamål att sitta och som du säger 

att klappa på egna servar och det är en av anledningarna till att vi skippat det där med 

att ha egen datahall”.  

 

Att inte behöva har servrar och hårdvara på företaget ser Jonas Benke som positivt 

eftersom de har inget intresse av att ha ett eget serverrum. Att leverantörerna hanterar och 

tillhandar servrar är en styrka med molnbaserade affärssystem vilket bidar till att kunden 

inte behöver ha utrymme för att förvara servrar. Styrkan är att kunden kan hyra in sig på 

leverantörens servrar.  Att leverantören har servrarna innebär för kunden att de inte 

behöver utföra drift och installationer själva utan allt sköts av leverantören (Kap 3.4.5 

s.22). Detta säger Jonas Benke att de strävar efter för de har inget intresse av att drifta 

själva. På DirektMedia har de redan idag valt bort att inte ha servrar på plats, de hanterar 

inte driften själva utan de har servrar inhyrda hos en leverantör. Styrkan för molnbaserade 

affärssystem är kombinationen av att kunden inte behöver har egna servrar på plats hos 

sig, de behöver inte heller drifta systemet själva samt att de slipper installationen av 

program. Dessa aspekter har både leverantörerna och kunderna tagit upp som en styrka 

med molnbaserade affärssystem.  

 

När en stor investering görs behöver kunden tänka på att de ska tjäna in på investeringen 

men genom att köpa affärssystem via molnet så slipper de att tänka på det. Jonas Benke 

säger att ”vi har nyligen investerat i servrar lokalt nu som ska tjäna in sina pengar så vi 

får retur på den investering vi gjort”. Därför säger han att det inte är aktuellt i dagsläget 

med molnbaserade affärssystem men kanske när investeringen är intjänad. Kunden 

behöver inte köpa egna servrar och hårdvara utan det står leverantören för, därför behöver 

de inte tänka på att de måste tjäna in på den investeringen och det är en styrka med 

molnbaserade affärssystem. 
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Som nämndes i inledningen så kunde leverantörerna lyfta fram fler styrkor än vad 

kunderna kunde. Anledningen till det är antagligen för att leverantörerna är mer insatta på 

området än kunderna och detta tyder också på att leverantörerna behöver informera 

kunderna mer. Nedan kommer vi ta upp styrkor som leverantören har nämnt som inte 

kunderna pratat om.  

 

Styrkan med mobiliteten är en sak som leverantören Thomas Widén från Microsoft tar 

upp. Mobiliteten, det vill säga att användarna kan komma åt systemet via olika 

datorenheter på olika platser (Kap 3.5 s. 24) är en styrka med molnbaserade affärssystem. 

Det innebär att användarna inte blir låsta till att sitta på en specifik dator eller plats för att 

kunna arbeta i sitt system. Detta tar Thomas Widén upp att det kan vara en svaghet om 

systemet ska kommunicera med andra enheter som har en gammal teknologi men det kan 

även vara en styrka om leverantören kan ta fram ett bra sätt att lösa det på.  

 

En annan styrka som Joakim Westergren talar om är att ”en molntjänst innebär också en 

flexiblare struktur där man lättare kan integrera tjänster med varandra inom den egna 

organisationen, mellan partners, kunder och återförsäljare”. Styrkan med molnbaserade 

affärssystem är att de erbjuder flexibilitet. Flexibilitet är något som företag vill uppnå för 

att kunna hantera olika situationer snabbt och effektivt (Kap 3.4.7 s. 23). Med det menar 

han att molntjänster erbjuder så pass flexibel struktur som bidrar till att system mellan 

olika parter ska kunna integreras. 
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5.3.2 Svagheter med molnbaserade affärssystem 

Under intervjuerna har kunderna lyft fram betydligt fler svagheter med molnbaserade 

affärssystem än vad leverantörerna har gjort. Nedan har vi ställt styrkorna som 

leverantörerna, kunderna och vår teoretiska undersökning belyst mot varandra dels för att 

se det gemensamma mönstret men även för att ta fram hur det skiljer sig mellan 

kundernas och leverantörernas synsätt. 

 

 Leverantörsperspektiv   Kundperspektiv 

 

 

Kundernas osäkerhet är en betydande svaghet för leverantörerna men även för kunderna 

själva. Osäkerheten hos kunderna finns det flera olika faktorer som bidrar till. En av dem 

ligger hos leverantören och i den molndebatt som pågår för tillfället. Där ligger svagheten 

i att allt för ofta glöms kundvärdes frågan bort i molndebatterna och leverantörerna borde 

ha större fokus på just detta. Thomas Widén pratar om just detta och att fokus handlar 

oftast om vilka fördelarna är med molnet och i vilka moln det ska investeras i. Han säger 

”man måste rationalisera och i grund och botten så handlar det ju egentligen bara om en 

sak och det är att man vill leverera en bättre tjänst till slutkunden”. Detta kan ses som en 

svaghet då det i slutändan handlar det om att leverera en tjänst som kunden är tillfreds 

och nöjd med och det fokuset borde leverantörerna ta sig an.  

 

För att kunna hänga med konkurrenterna säger Stefan Ruderfelt att de måste hoppa på 

tåget nu. Det kan leda till en svaghet om de skulle hoppa på tåget utan att se 

kundvärdesfrågan i det hela. Skulle de missa kundvärdet i de tjänster som de levererar så 

kan de bli en av dem som Thomas Widén pratar om som kanske inte kommer lyckas med 

de molnbaserade affärssystemen. Det innebär att det skulle leda till en stor svaghet för 

Figur 14:: Modell över leverantörernas och kundernas syner 
på svagheter med molnbaserade affärssystem 
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leverantören om kunden inte är nöjd med det som levereras genom att leverantören 

ignorerat kundvärdesfrågan. Som vi beskrev under styrkorna anser kunderna att det är 

viktigt med en långsikt relation med leverantören men även att det är ett tryggt och stabilt 

företag. Leverantören ska ha hand om servrar samt hantera drift av dessa (Kap 3.5 s. 24) 

därför är det viktigt att kunden känner ett förtroende till dem. Därför är kundvärdesfrågan 

högst relevant och ses då som en svaghet eftersom fokuset kring den frågan inte uppnått 

nivån som den borde samt om leverantörerna inte anammat kundvärdefokus. Om inte 

leverantörerna kan vinna kundernas förtroende blir det till en nackdel för dem och det i 

sin tur skulle leda till att det blir svårare att få kunderna att investera molnbaserade 

affärssystem.  

 

Leverantörerna behöver ha ett större kundfokus men kunderna behöver även höja sin 

egen kompetens. Malin Brännvall på Elof Hansson säger att ”kunderna ska ha kompetens 

nog att kunna ställa krav också. Där har vi stött på problem med att vi är duktiga på 

våran affärsverksamhet men vi har inte sådär otroligt många specialister på vad man ska 

ställa för krav på en systemleverantör”. Svagheten här är svårigheten för kunden att veta 

vilka krav de ska ställa på sin leverantör. Elof Hansson säger att genom hemflytten av 

sina servrar har de lärt sig mycket som de kommer kunna använda om det skulle bli 

aktuellt med en molnflytt i framtiden. Det har bidragit till att Elof Hansson höjt sin 

kompetens och kommer ha större möjligheter att kunna ställa rätt krav på sin 

systemleverantör. Det finns många exempel på när affärssystemet inte stämmer överens 

med vad kunden önskade att få, felet i detta är oftast ett missförstånd leverantör och kund 

emellan och att kravbilden inte är tillräckligt grundlig gjord (Kap 3.2 s. 16). 

 

Att kunden inte har den kompetens som krävs för att kunna ställa specifika krav skapar 

ett större beroende till leverantören. Stefan Rudefelt säger att ”tittar man från 

kundperspektivet så blir de mer beroende av leverantören. De har inte systemet hos sig 

utan de måste ju hela tiden beställa tjänster av oss, så det blir ett större beroende”. Att 

det skapas ett större beroende för kunden till leverantören kan ses som en svaghet med 

molnbaserade affärssystem. Svagheten kan ligga i att en del kunder vill genomföra 

förändringar på plats men måste istället kontakta systemleverantören. Ur leverantörens 

syn så kan det vara en svaghet då kunden inte vill ha det beroendet till leverantören. Ett 

exempel på det kan vara som Thomas Widén pratar om att kunden kanske vill klappa på 

sin server. För de kunder som vill ha sina servrar på plats kan det vara ett stort steg att ta 

om de skulle genomföra förändringen och få affärssystemet via molnet istället. 

Molntjänster innebär att ett antal fysiska servrar är lokaliserade i leverantörens datacenter 

för att leverantören ska kunna hantera drift åt kunden (Kap 3.4.5 s. 22-23). Mikael 

Larsson säger att ”jag är vän med att kunna gå att klappa på maskinen, även om jag 

kanske inte vill sitta och styra den, vill jag vart fall se den, vill kunna gå och titta på den 

med jämna mellanrum”. Just detta motstånd blir en svaghet för leverantören eftersom de 

kommer ha svårare att få denna typ av kunder att tänka om. Anledningen till att kunderna 

inte vill släppa sina servrar till leverantören är bristen på kontroll och osäkerheten till om 

informationen hanteras på ett säkert sätt samt till var den finns. Kundernas osäkerhet är 

en svaghet och leverantörernas utmaning är att övertyga dem om att de har kontroll över 

serverarna och att det är säkert.  
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En annan svaghet med att kunden får ett beroende till leverantören är om kunden inte 

känner sig trygg med leverantören då påverkas det leverantören negativt. Kunderna 

tycker det är viktigt med en långsiktig relation till leverantören samt att de är ett stabilt 

och tryggt företag. Som vi skrev under styrkor om leverantören lyckas uppfylla kunden 

önskemål så leder det till en styrka men det kan även få motsatt effekt. Skulle kunden 

misslyckas med att uppfylla kundens krav på en relation så blir det till en svaghet. 

Eftersom kunden blir mer beroende av sin leverantör är det ännu viktigare att kunden 

känner sig trygg och känner att leverantören är pålitlig. Det är viktigt att kunden känner 

att de har förtroende för sin leverantör eftersom leverantören ska ha hand om servrar samt 

hantera drift av dessa (Kap 3.5 s. 24) som vi nämnde i föregående stycke är det av stor 

betydelse att kunden har förtroende till sin leverantör. Om inte leverantören lyckas vinna 

kundens förtroende och bygga upp en pålitlig, stabil och långsiktig relation till kunden så 

är det till deras nackdel. Svagheten då blir att kunden inte vill investera i molnbaserade 

affärssystem.  

 

Just att kunderna inte har förtroende för sin leverantör kan bidra till att de inte vill låta 

dem hantera servrar, drift och installation. Det är en svaghet för leverantören eftersom 

kunderna är osäkra på säkerheten och var data finns lagrad. Kunderna som ska investera i 

affärssystem kanske inte vågar överlåta driften till leverantören och då är det en 

avgörande faktor om IT-teknikern inte får klappa på sin egen server, vilket blir en 

svaghet för leverantören. Thomas Widén drar en jämförelse med att bönder förr hade sina 

egna mjölkseparatorer och att den tiden är förbi, men kanske inte bönderna gjorde den 

övergången lika snabbt som IT-branschen förändras.  

 

Kundernas osäkerhet på säkerheten och var data finns lagrad är något som lyftes fram av 

samtliga personer under intervjuerna. Mikael Larsson tycker att det känns osäkert att 

släppa iväg så affärskritisk information rakt ut utan att kunna specificera var 

informationen finns någonstans. Detta blir en svaghet för leverantören om de inte lyckas 

övertyga kunden om att de kan specificera var informationen finns och på så sätt ta bort 

kundens osäkerhet. För kunden är det en svaghet för att de inte släpper tanken på 

osäkerheten och därför inte se vad en investering i molnbaserade affärssystem skulle 

kunna ge dem. Osäkerheten kan bidra till att de inte vågar ta steget till att investera i 

molnbaserade affärssystem.  

 

Osäkerheten med kontrollen över sin data ser kunderna som en säkerhetsrisk. Jonas 

Benke säger att ”det är alltid det med det kontrollbehovet man har vill man köra 

kärnprocesser internt eller vill man lägga ut det, vilka garantier kan man få rent 

praktiskt så att säga”. Claes-Göran Andersson pratar också om att han är osäker på om 

det går att ha kontroll över data hela vägen. Han vill känna sig trygg med att han vet att 

hans data är säker. Mikael Larsson berättar att han ser informationen som läggs i molnet 

som flytande någonstans och att det inte går specificera, detta är precis motsatt till vad de 

vill uppnå eftersom de vill öka kontrollen inte minska den. Så länge kunderna har dessa 

osäkerheter med molntjänster så kommer det förbli en svaghet för leverantören eftersom 

kunden inte vill investera i molnbaserade affärssystem. För vissa företag kan det kännas 

osäkert att släppa ut sin information i molnet då de är osäkra på säkerheten för data (Kap 

3.4.6 s. 22-23). 
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Just säkerhetsfrågan är en viktig faktor som kunden kommer ha som en central fråga vid 

beslutet om att investera i molnbaserade affärssystem.  För att leverantören ska få 

kunderna att investera så måste de veta vilka säkerhetsrisker som finns för att kunna 

förebygga dem. Informationssäkerheten är en säkerhetsfråga som kunderna tar upp som 

innebär att data hålls hemlig. Detta är relevant för kunden som vi beskrivit i tidigare 

stycken för att kunden vill ha kontroll på var data finns och att den är säker. Mikael 

Larsson säger: ”jag liknar det lite med att jag skulle ge dig min plånbok sen vet inte jag 

om du skulle lägga den i  bakfickan eller i bankfacket, jag är osäker på var informationen 

finns”. Han fyller på med att säga det som finns i deras affärssystem är det viktigaste de 

har och därför är han osäker på säkerheten. Informationssäkerhetsfrågan blir till en 

svaghet för leverantören om de inte kan försäkra kunden att deras data är säker.  

 

Kunderna tar upp säkerhetsfrågan om var data är lagrad, vilket måste tas hänsyn till vid 

användandet och leveransen av molnbaserade affärssystem. Det är säkerhetsfråga att vissa 

företag behöver hålla data inom landsgränsen vilket inte alltid går att försäkra med 

molnet (Kap 3.4.6 s. 22-23). Att kunderna inte vet var informationen är lagrad är en 

säkerhetsrisk i sig och kan ses som en svaghet om inte leverantören kan specificera var 

data finns. I vissa fall får inte kunden av legala krav förvara informationen till exempel 

utanför landet eller EU:s gränser. Kunderna vet inte var serverhallarna finns placerade, 

vilket kan vara var som helst i hela världen och det är en faktor som bidrar till kundernas 

osäkerhet speciellt när de har juridiska krav att uppfylla. Detta är ett problem som de har 

på Elof Hansson, eftersom de handlar med länder över hela världen så stöter de på legala 

hinder i vissa länder med att de inte får förvara data utanför landets gränser. Även Joakim 

Westergren pratar om att det kan vara en svaghet när det dyker upp nya säkerhetsfrågor 

och juridiska frågor, framförallt om var data är förvarat. Detta är något som 

leverantörerna måste finna en lösning på för om de inte gör det ses just problematiken 

med legala hinder som en svaghet och leder till att kunder inte vill investera i 

molntjänster.  

 

Molntjänster förlitar sig på en internetuppkoppling, om då denna uppkoppling äventyras 

av hackare eller bara slutar fungera som den ska så är säkerheten och tillgängligheten för 

molnet utsatt (Kap 3.4.6 s. 22-23). Claes-Göran Andersson tar upp internetberoendet och 

säger ”att man alltid är beroende av att man har internet igång som fungerar”. Thomas 

Widén pratar om att det fortfarande kan finnas vissa orter I Sverige som har svårt med 

internetförbindelsen och att risken ligger i att de inte säkrat upp sitt bredband tillräckligt 

bra. Svagheten med molnbaserade affärssystem är att de alltid är beroende av att internet 

fungerar och att det finns en stark uppkoppling. Skulle detta inte fungera faller hela 

konceptet med molntjänster. Svagheten för kunden är om de inte lyckas säkra upp sitt 

bredband ordentligt då utsätter de sig för risker såsom intrångsförsök och dylikt. 

  

En annan säkerhetsrisk som kom fram under intervjuerna var integreringen med andra 

system i molnet. Jonas Benke säger att han funderar på om det fungerar att integrera de 

molnbaserade affärssystemen med andra system utan att det blir en säkerhetsrisk. Thomas 

Widén håller med om att det idag finns svagheter när systemet ska kommunicera med 
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andra enheter som har en gammal teknologi. Han säger ”det kan vara att man ska ha en 

maskin eller nåt sånt som affärssystemet ska kommunicera med och då kan det här andra 

systemet ha för gammal teknologi och då kan det bli svårt att lyfta upp informationen till 

molnet från det systemet”. Thomas Widén forsätter med att säga att den främsta 

utmaningen med att arbeta molnbaserat är att om det finns något lokal installerat på ett 

företag som kräver mycket datatrafik. Just i de fallen kan det bli svårt att lyfta upp den 

informationen från systemet in i molnet och detta är en svaghet för leverantören eftersom 

de inte kan ge kunden den bästa möjliga lösningen. Mobiliteten nämnde vi som en styrka 

tidigare men det kan bli en svaghet om leverantören inte lyckas med att få den 

flexibiliteten och integrera olika system i molnet.  

 

Om inte leverantörerna kan motbevisa alla dessa säkerhetsrisker som vi beskrivit ovan 

och övertyga kunderna om att om att de kan hantera dessa situationer så blir det en 

svaghet för dem. Stefan Ruderfelt håller med om att det finns säkerhetsaspekter som 

måste beaktas men han säger att ”allting går väl att lösa med rätt typ av tekniska 

lösningar”. Han tror att kunderna inte ser det som en svaghet för Logica eftersom de har 

så lång erfarenhet.  Om detta är fallet så har leverantören möjligheten att vända 

svagheterna till en styrka och visa kunden att de kan lösa deras osäkerhet.  

5.3.3 Möjligheter med molnbaserade affärssystem 

Vi har analyserat vilka möjligheter som leverantören vinner med att arbeta med 

molnbaserade affärssystem samt vilka möjligheter som kunden kan vinna på att investera 

i dessa lösningar. Möjligheterna har vi tagit fram utifrån de svar vi fått under intervjuerna 

tillsammans med vår teoretiska undersökning.  

Leverantörsperspektiv   Kundperspektiv 

 

 

 

Figur 15:Modell över leverantörernas och kundernas 
syner på möjligheter med molnbaserade affärssystem 
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Att gå från vanlig traditionell IT till att arbeta molnbaserat skapar möjligheter både för 

leverantören och kunden. Möjligheterna skiljer sig mellan leverantörerna och kunderna 

för att de använder molnbaserade affärssystem på olika sätt. Leverantören vill leverera 

den bästa lösningen till kunden medan kunden vill få ut den mest optimala lösningen för 

just dem. 

 

Leverantörerna talar om situationen gällande deras konkurrenter och möjligheten att 

vinna fördelar mot konkurrenterna med att ligga i framkant med molnet. Stefan Ruderfelt 

på Logica anser att ”marknaden för molnbaserade tjänster växer ju extremt så vi måste ju 

vara med på tåget och vi vill ju vara en av dem första som kan leverera det här för 

Dynamics”. Med det menar han att han vill att de ska vara bland de första ut på 

marknaden som kan erbjuda kunderna affärssystemet NAV via molnet. Han vill vara 

starkare än sina konkurrenter på marknaden för att vinna de kunder som vill köpa 

molnbaserade affärssystem. Om de kan vara en stark konkurrent på marknaden så skapar 

det möjligheter för dem. För att vinna fördelar gentemot sina konkurrenter så säger 

Joakim Westergren att ”vi kan till exempel erbjuda andra betalningsmodeller och 

kombinera det med andra erbjudanden, till exempel outsourcing”. Han tror att detta kan 

skapa möjligheter mot deras konkurrenter. Som vi skrivit innan och som vi tar upp i vår 

teoretiska undersökning så betalar kunden endast för det som de använder. Molntjänster 

har inga fasta kostnader utan kunden betalar för det den använder, det är framförallt en 

fördel för små företag som tidigare inte haft råd att investera i de mer sofistikerade 

systemen (Kap 3.4.1 s. 19). 

 

Att det skapar fördelar för mindre företag som tidigare inte haft råd att investera i de 

affärssystemen öppnar en helt ny kundkrets för leverantörerna. Samtidigt skapar det 

möjligheter för de mindre företagen att de bara behöver köpa de delar av ett affärssystem 

som de har i behov av samt bara betala för det de använder. Stefan Ruderfelt talar om 

fördelarna med att kunna vända sig till en ny kundkrets med att säga ”vi har ju lättare att 

adressera mindre kunder om vi kan leverera kostnadseffektivare lösningar som blir en 

lägre totalkostnad för de mindre kunderna, de får mer funktionalitet för sina pengar än 

om de köper ett eget helt system”. Stefan Ruderfelt fortsätter och pratar om deras 

möjligheter att konkurrera på marknaden jämfört med mindre konkurrenter är att de kan 

dra fördelar av att de kan leverera en helhetslösning till kunderna. Möjligheten för 

kunderna blir att de kan köpa allt från en leverantör och behöver då inte köpa 

molntjänster från flera olika företag. Det skapar möjligheter för de leverantörer som kan 

leverera en helhetslösning och kan på så sätt få kunden att investera i molnbaserade 

affärssystem.  

 

Thomas Widén förklarar att när de skalar bort kostnaderna med hårdvara och dylikt så tar 

de bort en icke värdeskapande tjänst och han tycker att de därmed förser samhället med 

en bättre lösning. Han säger också att IT-branschen förändras och att kunden förväntar 

sig idag att få ut ett högre värde av det de köper än för tio år sedan. Möjligheterna för 

leverantören är att de kan skala bort kundernas höga IT-kostnader för att få dem att köpa 

molnbaserade affärssystem. Genom att kunna skala bort delar av IT-kostnaderna bidrar 

det till att kunden inte behöver investera i servar, hårdvara och dylikt. Det skapar 

möjligheter för kunden att slippa den stora initiala investeringen som uppkommer när en 
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kund ska investera i ett affärssystem inom den traditionella IT:n. Möjligheten med 

molnbaserade affärssystem är att kundens kostnader kan spridas ut på varje månad vilket 

gör att den stora initiala kostnaden försvinner. Om kunderna ser möjligheter med att 

betala per månad enligt en betalningsmodell så gynnar det leverantörernas position på 

marknaden om allt fler kunder väljer deras tjänster.  

 

Om kunderna väljer att köpa molnbaserade affärssystem så innebär det att de inte 

behöver ha servrar och hårdvara på plats på företaget utan det tillhandahåller 

systemleverantören istället. Just detta tycker Claes-Göran Andersson är bra för de har 

inget behov av att ha servrarna på plats på deras företag, dock säger han att det är viktigt 

för dem att de kan ha kontroll över var data finns. Han säger ”det finns inget 

självändamål att sitta och som du säger att klappa på egna servar och det är en av 

anledningarna till att vi skippat det där med att ha egen datahall”.  Jonas Benke säger att 

de heller inte har något intresse av att ha en egen serverhall. En investering i 

molnbaserade affärssystem innebär att leverantören har en serverhall med kundernas 

servrar samt hanterar drift och installationer (Kap 3.5 s. 24). Just denna typ av kunder har 

leverantören en möjlighet att lättare övertyga om att de att de ska köpa molnbaserade 

affärssystem. Självklart finns det kunder som gärna vill klappa på sina servrar, här möter 

leverantörerna en större utmaning att försöka övertyga dessa kunder varför de ska hantera 

deras servrar, drift och installationer. För kunderna som ser positivt på att slippa hantera 

just detta själva så är det en möjlighet för leverantören att underlätta dessa aspekter för 

kunden så den istället kan fokusera på andra saker som är viktiga för dem.  

 

Att kunden inte behöver ha personal som sköter servrar och drift innebär att de kan dra 

ner på sina kostnader. Stefan Ruderfelt säger att ”de slipper administrera systemet själva, 

de behöver inte lika mycket personal hos sig”. Med det menar han att har ser möjligheter 

med att kunderna inte behöver administrera systemen själva. Både för sin egen del som 

leverantör att de har möjlighet att ta över hanteringen av servrar och drift men även för 

kunden som slipper kostnaderna för personal.  

 

Som vi tog upp tidigare så anser Joakim Westergren att de har möjligheten att erbjuda 

sina kunder att få köpa molnbaserade affärssystem med en betalningsmodell. 

Leverantörerna tycker att betalningsmodellen skapar möjligheter för att betala för antalet 

användare samt antalet funktioner. Kunderna hade delade åsikter hur de ser på 

betalningsmodellen. Mikael Larsson tycker att det är för dyrt med molntjänster och han 

anser att det krävs en bättre prissättning. Han säger att det är licenskostnaderna som är 

väldigt dyra och skulle de ingå i betalningsmodellen för molnbaserade affärssystem så 

skulle det vara mer aktuellt att investera i det. Även Claes-Göran Andersson tar upp att 

licenskostnaderna står för en stor summa, men han säger att han är intresserad av att se ett 

kostnadsförslag av leverantörerna för att se hur betalningsmodellen ser ut. Jonas Benke är 

positiv till betalningsmodellen för molnbaserade affärssystem och säger ”Man betalar 

bara för användandet det är alltid intressant”. Överlag så innebär molntjänster att 

kunder kan betala månadsvis, veckovis eller per användningstillfälle samt för antalet 

användare och funktioner (Kap 3.4.7 s. 23). Kundernas syn på kostnadsaspekten skiljer 

sig och det kan delvis bero på hur insatta de är i ämnet. Möjligheterna för leverantörerna 

är att skapa ett intressant kostnadsförslag som ökar kundens intresse för att investera i 
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molnbaserade affärssystem. Visa lönsamheten med att investera i molnbaserade 

affärssystem gentemot vad de investerar idag.  

 

Det räcker inte med att leverantören levererar en bra betalningsmodell för att tillfredställa 

kundens behov. Kunderna vi har träffat har varit rädda för att lägga ut hela affärssystemet 

i molnet, dels för att all affärskritisk data är samlat på en och samma plats och dels för att 

de inte vet var data finns. Mikael Larsson säger att han ser risker med att lägga ut hela 

affärssystemet i molnet eftersom han inte vill ha helheten, det vill säga hela 

affärssystemet, i ett och samma moln. Däremot ser han möjligheter med att kunna lägga 

ur enstaka funktioner där. Även Jonas Benke är inne på samma spår och talar om att 

”man lägger aldrig äggen i samma korg det är en väldig risk att göra det”. Kunderna är 

osäkra på att lägga hela affärssystemet i molnet så det är en möjlighet för leverantörerna 

att erbjuda enstaka funktioner via molnet. Detta kan i sin tur leda till att kunderna som är 

nöjda med det vill lägga ut fler funktioner i molnet. Fördelen med molnet är just att du 

kan köpa de funktioner du har användning för så kunderna behöver inte köpa helheten via 

molnet utan kan hålla sig till vissa delar (Kap 3.4.1 s. 19). Detta skapar möjligheter för 

leverantören att sälja in denna tjänst till kunderna samt att kunderna inte behöver 

investera i ett helt affärssystem. Det öppnar även möjligheten för leverantören att sälja in 

de mer sofistikerade affärssystemen till mindre kunder då de kan köpa de funktionaliteter 

som de har behov av.  

 

Att kunna köpa affärssystem via molnet betyder att du som användare inte är beroende av 

att sitta på en speciell plats så länge det finns en internetuppkoppling. För användaren så 

öppnas möjligheten att bedriva en mobil verksamhet vilket innebär att du kan komma åt 

molntjänsterna från olika enheter från olika platser. Det innebär att en användare kan 

arbeta hemifrån på sin laptop, på tåget via sin smartphone eller på arbetsplatsen på sin 

stationära dator och så vidare (Kap 3.4.1 s. 19). 

 

Kunderna ser inte möjligheterna med att köpa molnbaserade affärssystem som lika 

självklara som leverantörens på grund av deras egna osäkerhet. Mikael Larsson säger att 

han anser att det inte finns tillräckligt bra insyn i hur en molnbaserade 

affärssystemslösning fungerar och han är osäker om det finns rätt nivå av kontroll på var 

informationen finns. Om Elof Hansson ska kunna tänka sig investera i molnbaserade 

affärssystem så säger han att det krävs ”tydligare styrning om vad informationen finns, 

bättre övervaknings möjligheter och en standard kring hur integration ska fungera i 

molnet”. Både Claes-Göran Andersson och Jonas Benke talar om att de är osäkra på 

kontrollen över data och hur integrationen med andra system fungerar. Bristen av 

information bidrar till att kundernas osäkerhet ökar så möjligheten för leverantörerna är 

att informera kunderna kring hur kontroll över data kan uppnås samt hur integrationen 

fungerar.  

 

En annan problematik som bidrar till kundernas osäkerhet är de legala kraven som finns i 

vissa länder. Malin Brännvall säger de att ”vi stöter på legala hinder i vissa länder när 

man vill plocka hem drift och sådana saker”. Detta för att Elof Hansson är ett 

internationellt företag som har kunder över hela världen. I vissa länder finns det legala 

hinder som innebär att information inte få lämna landet, därför kan inte data lagras på en 
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server som finns i ett annat land. Denna säkerhetsfråga berör vissa företag där 

information måste hållas inom landsgränsen, vilket inte alltid kan garanteras i molnet 

(Kap 3.4.6 s. 23). Om leverantören skulle kunna försäkra kunderna om att informationen 

inte lämnar landet utan förvaras på servar inom samma land så öppnar det nya 

möjligheter både för kunden och leverantören. 

 

Bristen på kontroll kopplar Jonas Benke till osäkerheten med att dela miljö med andra 

kunder till leverantören. Det han funderar på är :” Är det saker vi inte kan göra, är vi 

beroende av andra kunder som ligger i samma miljö?” Leverantören kan erbjuda kunden 

ett privat moln som innebär att bara medlemmar av samma företag har tillgång till det 

som ligger i molnet och att ett antal fysiska servrar är lokaliserade i samma del av ett 

datacenter och är försedd till en specifik kund (Kap 3.4.5 s. 22). Att kunna erbjuda 

leverantören alternativa lösningar så som till exempel privata moln för lösa kundens 

osäkerhet kring delad miljö ökar det möjligheterna för leverantören att sälja in lösningar 

till kunden. Om kommunikationen mellan leverantör och kund skulle bli bättre gällande 

de aspekter som berör kundens osäkerhet så skulle fler möjligheter skapas och kunden 

skulle kunna få svar på sina frågetecken.  

 

Något som vi tagit upp tidigare under analysen är för att kunden ska kunna tänka sig 

investera i molnbaserade affärssystem krävs att leverantören är pålitlig, stabil och att de 

kan skapa en långsiktig relation. Claes-Göran Andersson säger att det krävs en långsiktig 

relation med leveranrören och att det är ett stabilt företag. Även Jonas Benke är inne på 

samma spår och säger ”det är också en pålitlighet mot leverantören, kan de garantera att 

på längre sikt hur kommer det funka rent praktiskt när man går in i det”. För kunden är 

det viktigt att de känner sig trygga med leverantören för att de ska kunna tänka sig 

investera i molnbaserade affärssystem. Här finns det stora möjligheter för de leverantörer 

som är etablerade på marknaden och erkänt duktiga och stabila. Att kunden känner större 

förtroende för dessa företag kan vara för att det är en rutinerad leverantör som kan det de 

levererar samt att de har erfarenhet av att de håller vad de lovar. Så det är större 

möjligheter för leverantörer som är etablerade på marknaden och har ett gott rykte än för 

de leverantörer som inte är så väl etablerade. Detta ökar möjligheterna till att kunden vill 

investera i molnbaserade affärssystem.  

 

5.3.4 Risker med molnbaserade affärssystem 

Hur kunderna och leverantörerna såg på riskerna skiljde sig åt en del. Kunderna såg 

betydligt fler risker än leverantörerna som tyckte att det egentligen inte finns så många 

risker. I detta kapitel har vi analyserat de båda perspektiven mot varandra för att belysa 

de risker som kunder och leverantörer ser med molnbaserade affärssystem.  
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Leverantörsperspektiv   Kundperspektiv 

 

 

Det som kunderna såg som en stor risk var säkerhetsfrågorna. Vid användandet och 

leveransen av molntjänster finns det flera olika typer av säkerhetsfrågor som måste tas 

hänsyn till. Kunderna nämner flera säkerhetsrisker med att arbeta med molnbaserade 

affärssystem, det handlade främst om informationssäkerheten, att data hålls hemlig (Kap 

3.4.6 s. 22-23). Osäkerheten om att släppa ut information i molnet är en av faktorerna 

som bidrar till kundernas osäkerhet eftersom företagen är osäkra på säkerheten i molnet. 

Under intervjuerna kom det fram att de kunder som vi intervjuade ser att tappa kontrollen 

på var deras data finns som en stor säkerhetsrisk. Första risken som Mikael Larsson säger 

när vi nämner molnbaserade affärssystem är bristen på kontroll och osäkerheten om vad 

deras data finns någonstans. Han känner att de skulle släppa iväg kontrollen vilket är 

motsatt till vad de vill göra samt att de släpper iväg för mycket kritisk information. Claes-

Göran Andersson är inne på samma spår och säger att ”sen är det då kontrollen över 

data, som jag möjligen jag ser som en risk”. Även Jonas Benke tycker att tappa 

kontrollen är en säkerhetsrisk och ett hinder till varför de inte vill flytta ut i molnet. 

Kunderna ser att inte ha kontroll över sin data som en stor risk och detta är även en risk 

för leverantören för att kunderna inte vill investera molnbaserade affärssystem på grund 

av denna orsak.  

 

En annan säkerhetsaspekt som kunderna tar upp är att de ser risker med att ha all data 

samlat på ett och samma ställe, med det menar de risken med att lägga hela 

affärssystemet i molnet. Detta för att det innehåller ett företags affärskritiska data. Mikael 

Larsson säger: ”Lägger man ut delar och kanske till och med åt olika partners så sprider 

man riskerna så mycket att dom får ingen helhetsbild. Lägger du ut affärssystemet då har 

de helhetsbilden rätt av, så jag ser det som en stor säkerhetsrisk”. Mikael Larsson säger 

att han jämför att arbeta med molnbaserade affärssystem som att ge någon sin plånbok 

Figur 16: Modell över leverantörernas och kundernas syner 
på risker med molnbaserade affärssystem 
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och inte veta om den läggs i bakfickan eller i bankfacket. All data som finns i ett 

affärssystem är det viktigaste de har. Även Jonas Benke är med på samma spår och säger 

att det är en väldigt stor risk med att lägga alla äggen i en och samma korg. Han menar att 

det är en risk att lägga all affärskritisk data som ett affärssystem innehåller på ett och 

samma ställe. Han säger att det krävs att affärssystemsleverantören har bra koll på 

kundens verksamhet och risken kvarstår även om det ser bra ut på papper och 

ekonomiskt.  

 

Kunderna ser många säkerhetsrisker med att arbeta med molnbaserade affärssystem 

medan leverantörerna inte talar om dessa risker i någon större utsträckning. De nämner 

att det finns säkerhetsrisker men går inte in mer på djupet eftersom de inte tycker att det 

finns några större risker. Att leverantören inte ser riskerna på samma sätt som kunderna 

kan vara för att de är så insatta i de risker som finns. Att kunderna ser mer risker har 

kanske att göra med att de inte är tillräckligt informerade om hur dessa risker går att lösa, 

om de går att lösa. Stefan Ruderfelt säger att ”allting går väl att lösa med rätt typ av 

tekniska lösningar, jag är inte jätteinsatt i alla de tekniska delarna men självklart kan det 

ju finnas säkerhetsrisker”.  Thomas Widén förklarar att i Sverige finns egentligen inga 

större risker med molnbaserade affärssystem. Även Joakim Westergren säger att det finns 

säkerhetsrisker men utvecklar det inte längre än så.  

 

Även om leverantören inte lyfter fram säkerhetsriskerna mer på djupet så tar vår 

teoretiska undersökning upp flera. Ett exempel på det är att kunderna kan behöva hålla 

kunddata och copyrightmaterial inom landsgränsen på grund av juridiska skäl, vilket det 

inte alltid görs i molnet. Detta beror på var serverhallarna befinner sig och därför kan 

kunderna tveka på om dem kan riskera att lägga viktig information i molnet (Kap 3.4.6 s. 

22-23). 

 

Att leverantören inte lyfter fram riskerna på samma sätt som kunderna kan vara till 

nackdel för leverantörerna då de inte ser de risker som kunderna upplever. För att få 

kunden att investera i molnbaserade affärssystem så behöver leverantören övertyga 

kunden att de kan leverera en lösning som säkrar dessa risker.  Saknaden av information 

från leverantörerna är en bidragande faktor till att kunderna ser mer risker än 

leverantören. Joakim Westergren tar upp detta och säger ”riskerna fokuseras mer på nya 

säkerhetsfrågor och juridiska frågor till exempel var är data förvarat”. Det han syftar på 

är att i vissa länder tillåter de inte att informationen lagras utanför landets gränser och då 

krävs det att leverantören har en serverhall i det landet för att kunderna ska välja att köpa 

affärssystem via molnet. Just denna problematik stöter Elof Hansson på direkt eftersom 

de handlar med länder över hela världen. Mikael Larsson berättar att de arbetar med 

många länder i deras verksamhet där de stöter på hindret med att data inte får lagras 

utanför landets gränser på grund av lagkraven i de olika länderna som till exempel USA. 

Malin Brännvall fyller på med att de märker att lagstiftningen inte håller samma takt IT-

utvecklingen.  Risken med att de legala hinder som kunderna stöter på om de ska arbeta 

molnbaserat är något som leverantören måste beakta. 

 

Risken med delad infrastruktur är en något som kunderna tar upp men som inte 

leverantörerna nämner som en risk. Jonas Benke säger frågande: ”Är det saker vi inte kan 
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göra, är vi beroende av andra kunder som ligger i samma miljö?”. Delandet av 

infrastruktur inom molnet gör så att kunder tvekar på säkerheten jämfört med den 

traditionella infrastrukturen (Kap 3.4.6 s. 22-23). Han säger att med en egen serverhall 

kan de själva styra när de till exempel ska uppgradera systemet. Molnbaserade 

affärssystem innebär att kunderna inte behöver hantera drift och utföra installation av 

program själva så behovet av en IT-avdelning minskar (Kap 3.4.7 s. 24). Att kunderna ser 

detta som en risk kan bero på bristen på kunskap att de inte vet hur det fungerar.  

 

Det finns även säkerhetsrisker med att molnbaserade affärssystem är beroende av internet 

och risken med att det skulle sluta fungera samt risken för intrångsförsök. Thomas Widén 

pratar om risken om internetberoendet och säger att ”det finns ju fortfarande vissa orter 

som har svårt med internetförbindelse”, vilket är ett problem eftersom molnet förlitar sig 

på en internetuppkoppling. Även Claes-Göran Andersson tar upp denna problematik och 

säger att risken med att köra med molnbaserade affärssystem är ”att man alltid är 

beroende av att man har internet igång som fungerar”. Han fyller på och säger att det 

medföljer alltid en risk eftersom det alltid är en massa användare som arbetar via internet. 

Risken med molntjänster är att molnet förlitar sig på att det finns en internetuppkoppling 

och risken att den ska kapas av hackare samt att den slutar fungerar påverkar säkerheten 

och tillgängligheten direkt. En annan risk som finns är att användarnamn och lösenord 

kan bli stulet. Om inte leverantörens infrastruktur är skyddad eller otillförlitlig så ökar 

risken för att säkerheten hotas (Kap 3.4.6 s. 22-23). Risken med att molnbaserade 

affärssystem är beroende av internet tar både kunden och leverantören upp fast deras syn 

inom det området skiljer sig. Leverantören ser problemet med att alla företag i Sverige 

inte kan använda sig av molntjänster för att nätverks infrastrukturen inte är tillräckligt 

utvecklat för den hastigheten på vissa områden runt om i landet. Medan kundernas 

orosmoment ligger i att bli beroende av internet samt riskerna som följer med att det blir 

mer lättillgängligt för alla.  

 

Förutom att kunderna känner att de blir beroende av internet så funderar de kring hur det 

fungerar att integrera olika typer av system i molnet. Jonas Benke säger att han funderar 

på om det fungerar att integrera systemen de använder i molnet och frågar: ”Hur kommer 

det funka med molntjänster, hur kopplar vi till det utan att det blir en säkerhetsrisk? Han 

säger att i dagsläget så är deras ERP-system som de använder integrerade mot de andra 

systemen på de andra företagen som ingår i Egmontbolagen. Mikael Larsson säger att 

frågan om integrationer gör honom osäker i den bemärkelsen att han ser det som en 

säkerhetsrisk för att de sitter med så tighta integrationer mot andra system. Risken i det 

ser han om de skulle vara placerade på en plattform hos en leverantör för de är osäkra om 

de skulle kunna flytta med sig affärssystemet och integrera mot andra system. Även 

Claes-Göran Andersson tycker att det är viktigt att alla olika typer av system på ett 

företag går att integrera med varandra. Samtliga kunder har funderingar kring hur 

integrationen med andra system fungerar samt att de ser det som ett hinder till att de ska 

investera i molnbaserade affärssystem för de ser säkerhetsrisker med det.  

 

Förutom att kunderna upplever att de blir beroende av internet så pratar Mikael Larsson 

om att bli beroende av tjänster. I dagsläget så tar Mikael Larsson fram loggar över 

intrångsförsöken för att kontrollerar dem, men det han funderar över är om leverantören 
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skulle vara lika öppen med att berätta när det sker intrångsförsök. Detta beroende av 

tjänster uppstår eftersom att arbeta med molntjänster innebär att leverantören har hand 

om server, hårdvara och driften av systemet. Jonas Benke påpekar att även stora aktörer 

på marknaden kan gå omkull och vad skulle hända med innehållet och om servrarna 

skulle stängas ner, hur ska de då kunna säkra sina data. Om affärssystemet skulle sluta 

fungera säger han att det skulle innebära stopp för hela företaget, de skulle inte kunna 

arbeta utan det. Det krävs av leverantören att de förser kunden med en tillförlitlig 

strömförsörjning som oavbrutet fungerar för kunden även vid ett haveri av huvudkällan 

av strömförsörjningen (Kap 3.4.4 s. 20). Kunderna ser risker med att låta leverantören 

sköta allt och de känner att de skulle tappa insynen i vad som sker kring systemet.  

 

Kunderna tycker att det finns många säkerhetsrisker med att arbeta via molnet. För att 

leverantören ska kunna övertyga kunderna och få dem att investera så behöver 

leverantörerna övertyga kunderna om att de har lösningar på de risker som kunden ser att 

det finns. En steg på vägen är att informera kunderna mer om hur det fungerar samt att de 

skapar en stark och stabil relation till kunden.  

 

När vi intervjuade Jonas Benke så tog han upp att om hans företag skulle investera i 

molnbaserade affärssystem så måste det vara med en leverantör som de arbetat länge med 

för att det ska fungera. Claes-Göran Andersson säger ”att man kan ha en långsiktig 

relation, väldigt viktigt att det är ett företag som känns stabilt”, är vad de kräver av en 

leverantör som de ska investera i molntjänster. Kunden blir beroende av leverantören på 

ett helt annat sätt när de köper affärssystemet via molnet, då ökar kravet på en långsiktig 

och stark relation mellan dessa parter. Skulle kommunikation och relation inte fungera  

på ett bra och stabilt sätt så är det en risk.  

 

Kundens beroende till leverantören kan ses som en svaghet som vi tidigare skrivit i 

analyskapitlet och det kan också ses som en risk. De kunder som vi har intervjuat har 

pratat om beroendet till leverantören som en risk eller ett hinder när det kommer till att 

arbeta med affärssystem. Malin Brännvall säger att ”vi jobbar med flera leverantörer det 

är en strategi vi har, det är för att inte fastna med en leverantör” .Claes-Göran ser också 

svårigheter att arbeta med flera leverantörer vilket de gör idag samt att han ser en risk 

med att bli knuten till en leverantör. Även den problematiken talar Jonas Benke om och 

säger om de inte själva har kontrollen blir de beroende av en extern spelare. Extern 

spelare syftar i det här fallet till systemleverantören. Han tycker det är viktigt att ha en 

pålitlig leverantör som kan garantera att ett samarbete fungerar på längre sikt och rent 

praktiskt. Som skrivet ovan så ser alla kunder en risk med beroendet de får till 

leverantören vilket också framkom i en leverantörsintervju. Stefan Ruderfelt säger att 

risken med att börja leverera molnbaserade affärssystem är att kunden blir beroende av 

leverantören på ett helt annat sätt än tidigare. Han syftar på att kunden kan se det som ett 

hinder eller en risk att de inte kan utföra allt själva på plats utan måste i mycket större 

utsträckning beställa tjänster och dylikt av leverantören. Risken ligger i att alltid behöva 

kontakta sin leverantör om de vill ändra något med systemet. Kan leverantören bygga upp 

en långsiktig relation till kunden så den känner sig trygg med sin leverantör så minskar 

risken för att de känner att beroendet är betungande. 
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6 Resultat och slutsats 
I detta kapitel redovisar vi de resultat och slutsatser som vi har arbetat fram utifrån vår 

analys av leverantörsintervjuerna och kundintervjuerna tillsammans med vår teoretiska 

undersökning. 

6.1 Resultatdiskussion 

För att ge en tydligare bild över de resultat vi tagit fram i vår forskning har vi gjort en 

modell över de styrkor, svagheter, möjligheter och risker som vi har identifierat med 

molnbaserade affärssystem. Modellen framställdes utifrån de intervjuer vi genomförde 

med tre leverantörer av affärssystem och tre kunder som har investerat i affärssystem. Det 

vi vill visa med vår modell är de olika faktorer som leverantören bör beakta när de ska 

börja leverera molnbaserade affärssystem till kunderna. Därför har vi både leverantörens 

och kundens perspektiv i samma modell för att säkerställa att alla tänkbara aspekter tas 

hänsyn till. I vårt analyskapitel har vi först gjort en sammanställning av leverantörernas 

syn på molnbaserade affärssystem och sedan en över kundernas syn. De båda synsätten 

har kopplats till vår teoretiska refensram för att säkerställa att vi får ett så utförligt 

resultat som möjligt där alla möjliga aspekter redovisas. I analysen har vi sammanställt 

två separata modeller för de olika perspektiven för att få en överblick på vad 

leverantörerna och kunderna har för syn på molnbaserade affärssystem. Utifrån dessa två 

perspektiv har vi gjort en jämförande analys där vi sammanställt en gemensam modell 

där alla styrkor, svagheter, möjligheter och risker som vi har identifierat redovisas. I detta 

kapitel redovisar vi vår sammanställda SWOT-modell och ger en kort förklaring till vad 

innehållet i modellen innebär. 
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6.2 Resultat 

6.2.1 Styrkor 

 
 

 

Figur 17: Modell över styrkorna med molnbaserade affärssystem 

Genom att sammanställa de intervjuer vi genomfört har vi kunnat identifiera styrkorna 

som leverantörerna och kunderna ser med molnbaserade affärssystem vilket vi illustrerat 

i modellen ovan. Den betalningsmodell som de molnbaserade affärssystemen har är något 

som belysts som en styrka, att kunna betala för antalet användare och funktioner kan för 

kunder ses som en fördel (Kap 3.4.1 s. 19). I samband med att kunden bara behöver 

betala för antalet användare är det möjligt för dem att skala upp och ner antalet 

användare, de kan till exempel en månad ha 100 användare och en annan månad ha 50  

(Kap 3.4.1 s. 19). Att kunna skala upp och ner antalet användare på detta sätt ger en 

dynamisk skalbarhet för kunden vilket är en fördel för företag som har en variation på 

antalet användare. 

 

Att leverera molnbaserade affärssystem innebär för leverantören att hantera servrar, drift 

och installation åt kunden. Det är en styrka eftersom kunden inte behöver ha en egen 

serverhall och behöver ingen personal som hanterar drift och installationer (Kap 3.5 s. 

24). Stefan Ruderfelt på Logica säger: ”De får i stort sett affärssystemet på kran”. Detta 

syftar till att kunden inte behöver hantera servrar, drift och installation samt att kunden 

slipper ta en stor investering som de hade behövt göra om de hade köpt servrar själva.  
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Att uppnå flexibilitet är något som företag vill för att kunna hantera olika situationer 

snabbt och effektivt (Kap 3.4.7 s. 23). Molntjänster kan enligt leverantörerna erbjuda en 

flexibel struktur som kan bidra till att system kan integreras mellan flera olika parter. I 

koppling till flexibiliteten är mobiliteten en styrka som är värd att belysas. Det innebär att 

användarna kan komma åt systemet på olika enheter och från olika platser (Kap 3.5 s. 

24). Det underlättar för kunderna att kunna komma åt sina affärssystem från olika platser 

och olika enheter vilket kan öka företagets flexibilitet. 

 

Kunderna belyser hur viktigt det är att ha en stabil och pålitlig leverantör. Det innebär en 

styrka för de leverantörer som kan uppfylla kundens önskemål på stabilitet och 

pålitlighet. Alla de styrkor som visas i modellen kan leda till att beslutet om att investera i 

ett affärssystem kan bli enklare för kunden. Att inte behöva ta en stor investering i 

servrar, inte behöva hantera servrar, drift och installation, uppnå flexibilitet och mobilitet, 

kunna skala upp och ner samt att ha en pålitlig och stabil leverantör kan innebära att det 

blir enklare för kunden att ta beslutet om att investera i ett affärssystem. 

 

6.2.2 Svagheter 

 

Figur 18: Modell över svagheterna med molnbaserade affärssystem 
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Det finns styrkor som även kan upplevas som svagheter, om leverantören inte lyckas att 

uppnå det som ses som en styrka så kan det få motsatt effekt och leda till att bli en 

svaghet. Mobiliteten är just en sådan sak som kan vara en svaghet om leverantören 

exempelvis inte lyckas få systemet att kommunicera med andra enheter som för tillfället 

har en gammal teknologi. För att uppnå mobilitet ska affärssystemet kunna kommas åt på 

olika enheter på olika platser (Kap 3.5 s. 24). 

 

Det kan vara en svaghet för leverantörerna om de inte fokuserar på kundvärdet. Det är 

viktigt att de börjar leverera molnbaserade affärssystem till kunderna för att det har ett 

värde för dem. Det är inte bra att börja med det bara för att kunna hänga med i 

konkurrenternas utveckling för då kan kundvärdet hamna ur fokus. För det är faktiskt så 

att kundens beroende till leverantören ökar om de investerar i molnbaserade affärssystem 

och då krävs ett förtroende till leverantören vilket inte uppnås om de missat kundvärdet. 

Att beroendet ökar har sin grund i att leverantören hanterar servrar, drift och installationer 

(Kap 3.5 s. 24). För kunder som vill ha friheten att genomföra installationer och 

uppdateringar själva är det kanske inget beroende som de vill ha. Vissa kunder ser 

dessutom inga fördelar med att inte behöva ha servrar hos sig själva, de vill kunna ha 

kontroll över sin egen server. Molntjänster innebär att servrarna är lokaliserade i 

leverantörens datacenter (Kap 3.4.5 s. 22), vilket alla kunder inte ser som någon fördel. 

Kunderna uttryckte sin osäkerhet till att släppa ut sin information i molnet, de sitter på 

affärskritisk data som de inte vill riskera ska hamna i fel händer eller försvinna. För vissa 

företag kan det kännas osäkert att släppa ut sin information i molnet då de är osäkra på 

säkerheten för data (Kap 3.4.6 s. 22-23). Att kunderna ser säkerhetsrisker är en svaghet 

för leverantören som måste övertyga kunderna om att de kan hantera riskerna.  

 

En svaghet som kan uppkomma för kunden är om de inte har kompetens nog att ställa 

krav på systemleverantören. Det händer ofta att affärssystemet inte stämmer överens med 

vad kunden önskade att få och felet ligger oftast i att kravbilden inte är tillräckligt 

omfattande (Kap 3.2 s. 16). Alla de ovan nämnda svagheter kan vara viktiga faktorer som 

avgör om kunden väljer att investera i molnbaserade affärssystem eller inte. Det är upp 

till leverantören att hantera dessa svagheter på bästa sätt för att kunden ska känna en 

trygghet i investeringen. 
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6.2.3 Möjligheter 

 
Figur 19: Modell över möjligheterna med molnbaserade affärssystem 

Möjligheterna som vi har identifierat från de intervjuer vi genomfört har vi illustrerat i 

modellen ovan. Att lägga hela affärssystemet i molnet ser kunderna som en risk, men att 

köpa enstaka funktioner via molnet ser de möjligheterna med. Det innebär att kunden inte 

behöver köpa helheten utan kan välja enstaka delar (Kap 3.4.1 s. 19). Det är inte bara en 

möjlighet för de kunder som ser risker utan även för de kunder som tidigare inte haft råd 

med de mer sofistikerade systemen, genom molnet får de möjligheten att köpa de 

funktioner som de har behov av. 

 

Om leverantörerna informerar kunderna på ett tydligt sätt för att ta bort den osäkerheten 

som kunderna idag har så öppnas nya möjligheter för att de ska kunna tänka sig att 

investera i molnbaserade affärssystem. Osäkerheten handlar främst om var informationen 

finns, hur övervakningsmöjligheterna ser ut och hur integrationen fungerar med andra 

system. Lyckas leverantören få kunden att känna en trygghet i att de kan hantera dessa 

osäkerheter så öppnas nya möjligheter upp för leverantörens leverans av molnbaserade 

affärssystem.  



 

- 88 - 

Kunderna behöver inte hantera servrar, drift eller installationer utan det hanterar 

leverantören (Kap 3.5 s. 24). För kunden är det en möjlighet att inte behöva ha en egen 

serverhall eller personal som driftar och installerar. Det ger leverantören möjligheter att 

kunna leverera en bättre IT-lösning till kunden för de kan lägga mer pengar på 

funktionalitet än tidigare eftersom de inte behöver investera i servrar och hårdvara. 

Kunden slipper ta en stor initial investering och det gynnar även de företag som inte har 

råd att ta den investeringen. Att inte behöva hantera servrar, drift och installationer kan 

minska kundens kostnader för personal eftersom att de då inte behöver ha den resursen på 

företaget. 

 

Att börja leverera molnbaserade affärssystem kan ge leverantörerna nya möjligheter på 

marknaden. De kan vinna en ny kundkrets än tidigare, molntjänster innebär att kunden 

betalar för det de använder vilket framförallt är en fördel för små företag som inte haft 

råd att investera i de mer sofistikerade systemen innan (Kap 3.4.1 s. 19). Kan 

leverantörerna erbjuda kunderna denna möjlighet kan det skapa fördelar gentemot 

konkurrenter som inte erbjuder detsamma. Så kan leverantörerna utnyttja möjligheterna 

som finns med molnbaserade affärssystem så ökar det chansen för att kunden ska vilja 

och våga investera i det. 

 

6.2.4 Risker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Modell över riskerna med molnbaserade affärssystem 
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Det finns ett antal risker till som leverantörerna behöver ta hänsyn till när de ska leverera 

molnbaserade affärssystem. De risker som vi identifierat utifrån intervjuerna och den 

teoretiska undersökningen illustreras i modellen ovan. En viktig säkerhetsfråga är att 

hålla data hemlig, vissa företag kan tveka till att släppa ut sin information i molnet 

eftersom de är osäkra på säkerheten (Kap 3.4.6 s. 22-23). Det är främst kunderna som 

känner en osäkerhet till detta och menar att de sitter på mycket affärskritisk data som det 

är en risk med att lägga i molnet då det är för värdefullt för att riskera att förlora. 

Kunderna är även osäkra på om de vågar lägga ut hela affärssystemet i molnet då det 

innebär att de lägger ut en helhetsbild.  Det finns även en säkerhetsrisk i att vissa länder 

har legala krav som säger att informationen måste stanna inom landets gränser vilket inte 

alltid molnet kan garantera (Kap 3.4.6 s. 22-23). Kunderna ser överlag risker med en 

bristande kontroll över sin data och på var den finns. 

 

Det kan vara en risk att när kunden köper affärssystem via molnet blir de beroende av att 

alltid ha internet igång. Molnet förlitar sig på att det finns en internetuppkoppling vilket 

kan innbära en risk om den uppkopplingen äventyras av hackare eller bara slutar fungera 

som den ska (Kap 3.4.6 s. 22-23). Kunderna ser samtidigt risker med att dela infrastruktur 

med andra eftersom de bland annat inte vet hur det kommer fungera när de vill göra 

uppdateringar av systemet. 

 

Kunderna är osäkra på hur det ska fungera att integrera affärssystemet som de köper via 

molnet med andra system. Det är något som alla kunder vi intervjuat har ett behov av och 

vill ha mer information om innan de kan ta ett beslut gällande om molnbaserade 

affärssystem är något för dem eller inte.  

 

Ett krav som kunderna ställer är att för att de ska vara intresserade av molnbaserade 

affärssystem krävs det att de har en stabil och pålitlig leverantör som de kan ha en 

långsiktig relation med. Uppfyller inte leverantören de kraven så ser kunderna det som en 

risk att börja använda molnbaserade affärssystem. Det är just det som kunderna ser som 

risker som leverantörerna behöver arbeta med för att kunna övertyga kunderna om att de 

kan hantera dessa risker. Kunderna vill ha en tydlighet och öppenhet från leverantörerna 

för att känna ett förtroende för dem eftersom för kunderna handlar det om att lägga 

affärskritisk data hos leverantören. Dessutom hanterar leverantören servrar, drift och 

installation vilket innebär att kunden måste känna förtroende för sin leverantör. 
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6.3 Slutsatser 

6.3.1 Vad bör en affärssystemsleverantör beakta när de ska börja leverera 
molnbaserade affärssystem? 

Här redovisar vi vår SWOT-modell där vi listat de styrkor, svagheter, möjligheter och 

risker som vi identifierat från leverantörer, kunder och vår teoretiska undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån figuren ovan har vi kunnat dra slutsatser om vad leverantören bör beakta när de 

ska börja leverera molnbaserade affärssystem. I tabellen nedan listar vi riktlinjer till vad 

Styrkor Svagheter 

Möjligheter 

 

Risker 

Figur 21: SWOT-modell över styrkor, svagheter, möjligheter och risker med molnbaserade 
affärssystem 
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leverantörer bör beakta när de ska börja leverera molnbaserade affärssystem samt ger en 

kort förklaring till vad riktlinjerna innebär. 

 

Riktlinjer  Förklaring 

Erbjuda enstaka funktioner Vissa kunder är osäkra på att lägga hela 

affärssystemet i molnet men kan tänka sig att köra 

enstaka funktioner där istället. Därför är det bra om 

leverantören kan anpassa vad de erbjuder utifrån 

kundens önskemål, alltifrån att leverera helheten till 

någon enstaka funktion. 

Ge förslag på betalningsmodell Kunderna är inte insatta i hur betalningsmodellen för 

molnbaserade affärssystem ser ut och behöver 

förslag på det för att kunna ta ett beslut om de vill 

investera i det eller inte. 

Ge kunden kontroll Kunderna vill inte förlora kontrollen över servrar 

och data och de tycker att för mycket information 

släpps iväg i molnet utan att kunna specificera var 

informationen finns.  För de kunder som vill ha 

kontroll över dessa aspekter måste en lösning tas 

fram för att de ska vilja köpa molnbaserade 

affärssystem. 

Ha ett kundvärdesfokus Det är viktigt att leverantörens fokus ligger i 

kundvärdesfrågan så att de inte börjar leverera 

molnbaserade affärssystem bara för att hänga med 

konkurrenterna. Det viktigaste är att leverera en bra 

IT-lösning till kunden. 

Informera kunden om var data 

lagras 

För att kundens osäkerhet ska minskas krävs det 

grundlig och genomgående information från 

leverantören. Kunderna har uttryckt sin osäkerhet 

gällande vara data lagras och över att de tappar 

kontrollen över sin information. Det är viktigt att 

leverantören kan informera om dessa aspekter och 

övertyga kunden om att de kan hantera det. 

Informera kunden om hur drift, 

installationer och delandet av 

infrastruktur fungerar 

Kunderna är rädda för att tappa kontrollen över sin 

data och vill veta hur det går till med drift och 

installationer samt hur de påverkar dem om de 

behöver dela infrastruktur. 

Informera kunden om var 

serverhallen finns  

Efterson vissa kunder har juridiska krav om att inte 

få lagra information utanför landets gränser så kan 

det vara bra att informera om exakt var deras server 

befinner sig och vart deras data lagras. 

Informera om styrkorna och 

möjligheterna med 

molnbaserade affärssystem 

Överlag såg kunderna fler svagheter och risker med 

molnbaserade affärssystem än vad de såg 

möjligheter och styrkor. För att få dem att bli 

intresserade av en investering så behöver 

leverantören ge mer information om fördelarna som 
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kommer med de molnbaserade affärssystemen. 

Informera om 

säkerhetslösningar 

Kunderna är osäkra på säkerheten med 

molnbaserade affärssystem och behöver därför bli 

informerade om vilka säkerhetsrisker det finns samt 

hur leverantören hanterar dem. 

Integrationslösningar Kunderna vill kunna integrera de affärssystem som 

de använder via molnet med andra system men är 

osäkra på om det fungerar idag. Därför måste 

leverantören informera om de lösningarna som finns 

och hur de fungerar. 

Lösa juridiska krav En lösning för hur data som inte får lagras utanför 

landets gränser måste finnas för att de kunder som 

har dessa juridiska krav ska kunna tänka sig att 

investera i molnbaserade affärssystem. 

Övertyga kunden om att de är 

ett stabilt och pålitligt företag 

som vill ha en långsiktig relation 

Detta var kraven som kunderna ställde på 

affärssystemsleverantören om de skulle investera i 

molnbaserade affärssystem. Därför är det viktigt att 

leverantören kan övertyga kunden om att de 

uppfyller dessa krav. 
Tabell 3: Riktlinjer till vad affärssystemsleverantörer bör beakta när de ska börja leverera molnbaserade 
affärssystem 

6.3.2 Vilka möjligheter respektive risker finns när en 
affärssystemsleverantör ska börja leverera molnbaserade 
affärssystem? 

I vår SWOT-modell har vi listat upp vilka möjligheter respektive risker som finns när en 

affärssystemsleverantör ska börja leverera molnbaserade affärssystem. Nedan står 

möjligheterna och riskerna listade och är något mer utvecklade än i SWOT-modellen. 

 
Möjligheter: 

• För kunder som inte vill lägga hela affärssystemet i molnet går det att erbjuda 

enstaka funktioner. 

• Leverantören kan informera kunden för att minska deras osäkerhet på 

molnbaserade affärssystem. 

• Betalningsmodellen kan öppna upp möjligheterna för mindre företag som inte haft 

råd att investera i de mer sofistikerade systemen tidigare. 

• Kunden slipper ha en egen serverhall vilket innebär att de inte behöver det 

utrymme och den personalen som hanterar det på företaget. 

• Leverantören hanterar server, drift och installation vilket ger kunden möjligheten 

att inte behöva ha den personalen som innan hanterade det. 

• Om leverantören får kunden att känna sig trygg är det möjligt att kunden väljer att 

investera i molnbaserade affärssystem. 

• Det kan ge fördelar mot konkurrenter som inte levererar molnbaserade 

affärssystem eller som inte är lika bra på det. 

• Leverantören kan vinna en ny kundkrets som tidigare inte haft råd att investera i 

deras affärssystem. 

• Leverantören kan ge en bättre IT-lösning till kunden. 
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• Kunden kan bedriva mobil verksamhet. 

• Minskade personalkostnader för kund eftersom de inte behöver drifta själva. 

• Kunden slipper den stora initiala investeringen. 

 
Risker: 

• Kunder är osäkra på säkerheten och hur leverantören hanterar den. 

• Kunden känner överlag en osäkerhet till molnbaserade affärssystem. 

• Kunden är rädd för att tappa kontrollen. 

• Brist på kontroll över data för kunden. 

• Kunden känner en osäkerhet till var deras data lagras. 

• Kunden tycker att de släpper iväg för mycket information som inte går att 

specifisera var den tar vägen. 

• Kunden vill inte lägga hela affärssystemet i molnet för de är rädda för att ge ut 

helhetsbilden av sin affärskritiska data. 

• Juridiska krav, det handlar framförallt om att vissa företag inte får lagra 

informationen utanför landet. 

• Kunderna vet inte hur de påverkas av att ha en delad infrastruktur. 

• Leverantören hanterar server, drift och installation vilket alla kunder inte vill för 

de anser att de tappar kontrollen. 

• När de ska använda molnbaserade affärssystem blir de beroende av att alltid ha ett 

fungerande internet. 

• Finns risk för intrångsförsök. 

• Kunden är osäker på om det går att integrera med andra system. 

• Kunden får ett ökat beroende av tjänster från leverantören. 

• Kunden får ett ökat beroende till leverantören. 

6.3.3 Vilka styrkor respektive svagheter finns med att använda 
molnbaserade affärssystem? 

Vår SWOT-modell visar vilka styrkor respektive svagheter som det finns med att 

använda molnbaserade affärssystem utifrån de intervjuer vi har genomfört. Här kommer 

vi lista styrkorna och svagheterna lite mer utvecklat än i SWOT-modellen. 

 
Styrkor: 

• Betalningsmodellen för molnbaserade affärssystem innebär att kunden bara 

betalar för antalet användare och funktioner. 

• Leverantören hanterar server, drift och installation vilket kan minska arbetet och 

arbetskraften för kunden. 

• Erbjuder dynamisk skalbarhet vilket innebär att kunden kan öka och minska 

antalet användare och betala därefter. 

• Kunden slipper en stor initial investering. 

• Erbjuder flexibilitet vilket många företag önskar att uppnå. 

• Ger mobilitet vilket innebär att kunden kan komma åt affärssystemet från olika 

enheter och platser. 

• Enklare beslut till att ta en investering när det inte krävs en stor initial investering 

samt att ingen investering behövs göras i servrar och hårdvara. 

• Det är enklare för kunden att integrera tjänster. 
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• Om en leverantör kan övertyga kunden om att de är stabila och pålitliga kan de 

enklare övertyga kunden att investera i molnbaserade affärssystem. 

 

Svagheter: 
• Saknar leverantören kundvärdesfokus är risken att kunden inte vill investera i 

molnbaserade affärssystem hos dem. 

• Kunden behöver en kravställningskompetens för att kunna få rätt 

affärssystemslösning. 

• Kunden får ett ökat beroende till leverantören eftersom de hanterar drift och 

installationer. 

• Kundens osäkerhet gör så att leverantören får svårare att övertyga kunden om att 

de kan hantera alla risker och osäkerheter som kunden har. 

• Leverantören hanterar server, drift och installation vilket blir en svaghet när 

kunden inte vill lämna detta helt till leverantören. 

• Kunden känner att de får en brist på kontroll. 

• Kunden upplever en tappad kontroll över data. 

• Kunden är osäker på var deras data lagras. 

• Kunden tycker att de släpper iväg för mycket information som inte går att 

specificera var det är. 

• Kunder är osäker på säkerheten och hur leverantören hanterar den. 

• Juridiska krav, det handlar framförallt om att vissa företag inte får lagra 

informationen utanför landet. 

• När kunden ska använda molnbaserade affärssystem är de beroende av att alltid 

ha ett fungerande internet. 

• Kunden är osäker på om det går att integrera med andra system. 
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7 Utvärdering 

7.1 Säkerställande av kvalitet 

7.1.1 Validitet  

Vi har under forskningsstudien upptäckt företeelser, tolkat dem och förstått innebörden 

av dem. Vi har under hela forskningsprocessen försäkrat oss om att det vi faktiskt 

undersöker stämmer överens med det vi skrivit att vi undersöker för att öka validiteten. 

 

7.1.2 Reliabilitet 

Under forskningsarbetet har vi sett varje situation som unik och varit öppna för nya 

synvinklar som de varierande svaren har gett oss. Under intervjuerna som vi genomförde 

hade vi öppna frågor och förde diskussioner med de som vi intervjuade utan att styra 

dem. När intervjupersonerna kom in på nya spår lät vi diskussionen löpa vidare för att 

kunna upptäcka nya synvinklar. Frågorna vi ställde varierade mellan de olika intervjuerna 

då vi såg varje intervju som unik.  

För att säkra trovärdigheten i vår forskning har vi under hela forskningsstudien försäkrat 

oss om att vi i vårt resultat ska ha hög validitet och hög reliabilitet  

 

7.1.3 Överförbarhet 

Vi har i vår forskningsstudie arbetat fram riktlinjer som en affärssystemleverantör kan 

använda sig av när de ska börja leverera molnbaserade affärssystem till kunder. Eftersom 

vi framställt riktlinjer utifrån kunders och leverantörers syn på molnbaserade 

affärssystem tillsammans med vår teoretiska undersökning så anser vi att riktlinjerna är 

överförbara till att tillämpas av leverantörerna. Leverantörerna kan använda riktlinjerna 

när de ska börja leverera molnbaserade affärssystem till sina kunder, vissa aspekter kan 

de redan ha haft i åtanke medan andra riktlinjer kan vara helt nya för leverantörerna. De 

är till för att leverantörerna ska kunna erbjuda kunderna en så bra lösning som möjligt.  

 

7.1.4 Pålitlighet 

Vi har under vår forskningsstudie tillämpat de metoder vi valt att arbeta med genom hela 

forskningsarbetet samt svarat på vår problemformulering. För att kunna besvara vår 

problemformulering har vi använt oss av metoderna intervju, dokumentstudie och 

litteraturstudie. Litteraturstudien och dokumentstudien användes för att sammanställa en 

teoretisk undersökning av området. Den teoretiska undersökningen stod i sin tur som 

grund till de intervjuer vi genomförde med leverantörer och kunder. För att få en så 

pålitlig studie som möjligt valde vi att intervjua både leverantörer och kunder för att 

kunna analysera de bådas synsätt. Att analysera de bådas perspektiv gav oss en bred syn 

på området som vi sammanställde i en jämförande analys vilket sedan stod till grund för 

framtagandet av riktlinjer. Vi har haft två personer som läst vår uppsats för att säkerställa 

att vi har genomfört en pålitlig studie samt att en grupp opponerat på vår uppsats. 
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7.1.5 Generaliserbarhet 

Vi har i vår studie framställt riktlinjer till affärssystemsleverantörer som ska börja 

leverera molnbaserade affärssystem till sina kunder. Trots att de vi intervjuat i studien 

levererar Microsofts system har vi framställt riktlinjerna så att de ska kunna tillämpas av 

alla affärssystemsleverantörer som ska börja leverera molnbaserade affärssystem. Studien 

som helhet riktar sig mot personer och företag som har ett intresse för att leverera 

molnbaserade affärssystem eller som har ett intresse för att veta mer om området.  

 

7.2 Metodutvärdering 

I denna uppsats har vi arbetat med en kvalitativt inriktad forskning. I linje med den 

kvalitativa forskningen så har vi i vår studie fokuserat på kvalitativa intervjuer med 

leverantörer och kunder där vi har strävat efter att ha så öppna intervjuer som möjligt 

mellan oss och personerna vi har intervjuat. Utifrån dessa intervjuer har vi kunnat utföra 

tolkande analyser av de transkriberade intervjuerna. Intervjufrågorna som gjordes till 

leverantörerna baserades på den teoretiska undersökningen och efter varje intervju 

genomförde vi transkribering och en sammanfattning av intervjun för att vi skulle kunna 

basera nästa leverantörsintervju på det insamlade materialet. Frågorna som ställdes under 

kundintervjuerna baserades i sin tur på de intervjuer som genomförts tidigare med 

leverantörerna i kombination med den teoretiska undersökningen. Även intervjuerna med 

kunderna transkriberades och sammanfattades direkt efter intervjuerna för att vi skulle 

kunna använda det som underlag för nästkommande kundintervju. Alla personer som 

ställde upp på en intervju till vår uppsats gav sin tillåtelse till att vi fick spela in 

intervjuerna. Den person av oss som inte förde intervjusamtalet skrev anteckningar under 

samtalet. Det inspelade materialet har vi transkriberat och sedan sammanfattat 

tillsammans med anteckningarna. 

 

Eftersom molnbaserade affärssystem är en trend inom IT-branschen har vi även använt 

oss av dokumentstudie i denna uppsats. Vi har dagligen läst tidsskrifter och 

internetbaserade tidningar för att hålla oss uppdaterade om vad som händer gällande 

ämnet. Främst har denna typ av insamlingsmetod använts som grund till våra intervjuer, 

för att vi skulle få ut så mycket som möjligt av intervjuerna ansåg vi att vi behövde vara 

uppdaterade på alla förändringar som sker gällande molnbaserade affärssystem. Vi har 

varit källkritiska när vi har arbetat med dokumentstudier för att få så trovärdig 

information som möjligt. Eftersom vi har utfört en SWOT-analys ansåg vi att det var 

viktigt att basera vissa intervjufrågor på vad som händer i omvärlden, det vill säga genom 

att dagligen läsa tidsskrifter och internetbaserade tidningar. Vi ansåg att det var viktigt 

eftersom vi ville ta reda på vad affärssystemsleverantörer ska beakta när de ska börja 

leverera molnbaserade affärssystem och det som sker i omvärlden kan påverka vad de ska 

tänka på. 

 

Vi anser att de kvalitativa intervjuerna var ett bra underlag för att kunna ta fram riktlinjer, 

alla intervjuer gav nya insikter som låg som underlag till kommande intervjuer. Hade vi 

inte fått tre intervjuer med leverantörer och tre med kunderna tror vi inte att kvaliteten på 

studien hade kunnat säkerhetsställas på samma sätt som det går nu. Utan alla de 

intervjuerna hade vår uppsats inte fått den bredd som den har idag och resultatet hade 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi i vår uppsats fokuserat på molnbaserade affärssystem för kunder som har en ganska 

liten IT-avdelning på sitt företag så finns det många aspekter som vi har avgränsat oss 

från som skulle vara intressanta att forska vidare om. Något som vi anser vara intressant 

är att se på vilka skillnader det kan finnas i intresse av att investera i molnbaserade 

affärssystem mellan mindre företag som inte har någon egen IT-avdelning och större 

företag som har en stor egen IT-avdelning. Hur skiljer sig deras intresse åt och vad krävs 

för att de ska vara intresserade av molnbaserade affärssystem? 

 

De kunder som vi intervjuat har talat mycket om de risker som de ser med molnbaserade 

affärssystem. Det skulle vara intressant att göra en djupare forskning om vad 

leverantörerna säger om dessa risker, alltså utföra intervjuerna bakvänt gentemot vad vi 

gjort för att låta leverantörerna stå till svars för hur de skulle hantera riskerna som 

kunderna ser.  

 

Hur leverantörerna ska hantera de legala krav som vissa kunder behöver ta hänsyn till 

skulle också vara ett intressant forskningsämne. Då skulle kunder med legala krav kunna 

intervjuas för att forskaren sedan kan undersöka hur det skulle fungera i praktiken med de 

molnbaserade affärssystemen och hur det skulle gå att möjliggöra att alla legala krav 

uppfylls. 

 

Trenden att leverera affärssystem via molnet är högst aktuellt och ett hett ämne inom IT-

branschen. Vi har under forskningsstudien analyserat fram vilka styrkor, svagheter, 

möjligheter och risker som kunder som idag inte arbetar med molnbaserade affärssystem 

ser. Det som vore intressant att forska vidare på är att se om kunderna förändrar sin syn 

på molnbaserade affärssystem samt vad tycker kunder som redan köper molnbaserade 

affärssystem? 
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NE Nationalencyklopedin, förklaring av ord/begrepp (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.ne.se/>(2011-03-14) 
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SOA, om service-oriented architecture (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.service-architecture.com/web-services/articles/service-

oriented_architecture_soa_definition.html> (2011-05-07) 
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Bilagor 
Här presenterar vi som bilaga vår initiala begreppsprecisering samt våra intervjufrågor. 

Bilaga 1- Begreppslista 

 

Add-ons I detta fall syftar vi på olika tillägg till 

affärssystemet 

Affärssystem Standardiserade verksamhetsövergripande 

systemstöd (Magnusson, Olsson, 2005) 

Affärssystemsleverantör I detta fall så syftar vi på företag som säljer 

affärsystemlösningar 

Affärssystemslösningar Systemstöd anpassat efter kundens behov 

Affärssystemsutvecklare Företag som utvecklar affärsystem 

Affärsverksamhet (Viss typ av) målinriktat arbete som 

fortlöpande utförs 

Användare I detta fall syftar vi på de personer som 

använder affärssystemet på något sätt.  

Applikationer Ett tillämningsprogram eller 

tilläggsprogram som tillgodoser en 

användares behov (NE, 2011).  

Artificial intelligence Förkortas AI, har som syfte att efterlikna 

hjärnans förmåga att t.ex. planera, förstå 

och lära sig (NE, 2011). 

Cloud computing Infrastrukturen innehållande datacenter, 

nätverk och kommunikationsstandarder. 

Drift Användning av (viss) resurs (NE, 2011) 

Driftavdelningar Del av företaget som sköter användningen 

av drift. 

Firstline Den som först hanterar kunder, klienter 

eller andra anställda och försöker lösa deras 

problem. Handlar om enklare problem 

oftast.  

Flexibel Kan anpassa sig utifrån vad som händer i 

omgivningen (NE, 2011) 

Grön IT När det utförs IT-åtgärder som har för 

avsikt att minska samhällets 

miljöbelastning (NE, 2011). 

Hybridmoln En koordinering av privata och publika 

moln (Babcock, 2010) 

Hårdvara Den fysiska utrustningen i 

datorsammanhang (NE, 2011). 

It-avdelning Del av företaget som hanterar IT. 

Konkurrent Person/er som konkurrerar  med 

någon/några andra (NE, 2011). 

Krypterad Göra information svårläsligt för alla som 
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inte ska kunna läsa den 

Kund Dem som köper tjänster och/eller produkter 

av, i detta fall, affärssystemsleverantören 

Leverera Tillhandahålla något till sina kunder.  

Medelstora kunder Syftar i detta fall till kunder till 

affärssystemleverantören som i viss mån 

har egna it- och driftavdelningar 

Microsoft SQL Microsofts databashanterare 

Mjukvara Programvara för an dator (NE, 2011). 

Molnet Knytpunkten för  molntjänster 

Molntjänst Inkluderar leverans av mjukvara, 

infrastruktur och lagring över internet 

baserat på användarens krav. 

Outsourcing Ett företag lägger ut delar av verksamheten 

hos en underleverantör (NE, 2011) 

Privata moln Kallas även interna moln och är endast 

tillgängliga på ett och samma nätverk, t.ex. 

inom ett företag (Babcock, 2010) 

Publika moln En dataserver där dataresurserna är öppna 

för alla som är villiga att betala för dem 

(Babcock, 2010) 

Secondline Den som tar över efter firstline efter att dem 

etablerat att det är ett svårare problem. 

Oftast är secondline som en mellanhand 

mellan firstline och thirdline. 

Service-Oriented Architectures En tjänsteorienterad arkitektur (SOA) är en 

samling av tjänster som kommunicera med 

varandra 

Skalbar I detta fall syftar vi på att kunna öka och 

minska storleken på sitt affärssystem.  

Små kunder Syftar i detta fall till kunder till 

affärssystemleverantören som inte har egna 

it- och driftavdelningar 

Stora kunder Syftar i detta fall till kunder till 

affärssystemleverantören som har egna it- 

och driftavdelningar 

SWOT Står för styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot. En metod för att analysera 

nuläget.(Tonnquist, 2008) 

Thirdline Teknisk personal som inte har fokus på 

kunder utan får oftast bara problemet 

vidareskickat från secondline.  

Transparent Genomskinlig (NE, 2011) 

Trend En förändringsriktning eller 

utvecklingsförändring av en företeelse. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till leverantör som inte arbetar med 
molnbaserade affärssystem 

Inledande frågor 
1. Vad heter du? 

2. Vilket företag jobbar du för samt vilken tjänst har du? Vad innebär tjänsten? 

3. Kan ni berätta lite om företaget du arbetar på? Hur ser företagets utveckling ut 

rörande affärssystem? 

Affärssystem 
4. Vilka affärssystem levererar ni? Kan du beskriva dem? 

5. Kan du beskriva era typiska kunder? 

6. Kan du beskriva vilka era typiska konkurrenter är? 

7. Vad innebär trenden molntjänster för er? Definition och påverkan på företaget? 

8. På vilket sätt arbetar ni med molntjänster idag? Hur långt har ni kommit idag? 

9. Vilka planer har ni kring att arbeta med affärssystem via molntjänster? Ser ni 

några speciella kunder som ni kommer rikta in er mot? 

10. Hur stor investering kommer ni att behöva göra för att gå över till molnbaserade 

affärssystem? Vad är det ni kommer behöva investera i?  

Styrkor (kund) 
11. Vilka styrkor tror du ni kan vinna genom att arbeta med molnbaserade 

affärssystem? Lista styrkor.  

12. Vilka styrkor tror ni att det finns för kunden med att köpa era affärssystem via 

molnet?  

13. Vad kommer ni kunna erbjuda kunden då som ni inte gör nu? 

Svagheter (kund) 
14. Vad tror ni är nackdelen/svagheten med att arbeta med molnbaserade 

affärssystem? 

15. Varför arbetar ni inte med molnbaserade affärssystem idag? Finns det någon 

aspekt som gör att ni tvekar till att arbeta med det? 

Möjligheter (konkurrent) 
16. Hur tror ni att molnbaserade affärssystem kan gynna ert företag?  

17. På vilket sätt kan det ge er fördelar gentemot era konkurrenter?  

18. Hur ska ni kunna stå ut gentemot era konkurrenter som använder molnbaserade 

affärssystem respektive dem som inte gör det? 

Risker (konkurrent) 
19. Vad finns det för risker med att arbeta molnbaserade affärssystem?  

20. Hur tror du att kunderna reagerar på förändringen att gå över till molnbaserade 

affärssystem?  

21. Vad kommer ni behöva göra för att kunderna ska följa med er in i molnet? 

(NE, 2011) 
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22. Vilka förändringar kommer ni behöva göra om ni inför molnbaserade 

affärssystem? 

Avslutande frågor 
23. Är det något du vill tillägga? 

24. Få vi lov att använda ditt eget och företagets namn i vår uppsats? 

25. Får vi kontakta dig om det dyker upp fler frågor? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till leverantör som arbetar med 
molnbaserade affärssystem 

Inledande frågor 
1. Vilket företag jobbar du för samt vilken tjänst har du? Vad innebär tjänsten? 

2. Kan du berätta lite om företaget du arbetar på? Hur ser företagets utveckling ut 

rörande affärssystem? 

Affärssystem 
3. Vilka affärssystem levererar ni? Kan du beskriva dem? 

4. Kan du beskriva era typiska kunder?  

5. Kan du beskriva vilka era typiska konkurrenter är? 

6. Vad innebär trenden molntjänster för dig? Definition och påverkan på företaget? 

7. På vilket sätt arbetar ni med molntjänster idag? 

8. Hur arbetar ni med affärssystem via molntjänster? 

9.  Kan du beskriva betalningsmodellen? 

Styrkor (kund) 
10. Vilka styrkor tycker du ni vinner genom att arbeta med molnbaserade 

affärssystem?   

11. Vilka styrkor tror ni att det finns för kunden med att köpa era affärssystem via 

molnet? 

Svagheter (kund) 
12. Vad tycker ni är nackdelen/svagheten med att arbeta med molnbaserade 

affärssystem? 

13. Vad anser du att ni kan förbättra i ert arbete med molnbaserade affärssystem? 

Möjligheter (konkurrent) 
14. Hur tror ni att molnbaserade affärssystem kan gynna ert företag på marknaden?  

15. På vilket sätt kan det ge er fördelar gentemot era konkurrenter? 

Risker (konkurrent) 
16. Vad finns det för risker med att arbeta molnbaserade affärssystem? Vilka risker 

har ni stött på? 

17. Vilka förändringar har ni behöva göra inför införandet av molnbaserade 

affärssystem? 

Avslutande frågor 
18. Är det något du vill tillägga? 

19. Få vi lov att använda ditt eget och företagets namn i vår uppsats? 

20. Får vi kontakta dig om det dyker upp fler frågor? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor kund 

 

Inledande frågor 
1. Vad heter du? 

2. Vilket företag arbetar du på? Kan du berätta lite om företaget? 

3. Vilken roll har du i företaget?Berätta lite om din tjänst? 

Affärssystem 
4. Vilka affärssystem arbetar ni med? 

5. Vad vill ni ha ut utav ett affärssystem? 

6. Hur stödjer affärssystemet er verksamhet idag?  

7. Hur ser er IT-avdelning/drift-avdelning ut idag? 

8.  Vad gör dem och hur ser arbetsfördelningen ut? 

9. Hur arbetar IT-avdelningen med resten av företaget? 

10. Hur är arbetar ni med leverantören idag, vilken roll har leverantören?  

11. Vilken utsträckning kontaktar ni leverantören vid problem?  

12. Finns det några andra tillfällen som ni har kontakt med leverantören än vid 

problem? 

13. Är ni nöjda med den kontakten ni har idag? 

14. Har ni andra system på företaget och hur arbetar ni med dem?(lokalt) 

Molntjänster 
15. Vad vet du om molntjänster? 

16. Hur ser du på att arbeta med molnbaserade affärssystem? 

17. Arbetar ni med molntjänster i någon form idag? 

Leverans/Drift 
18. Hur ser/vill ni helst att leveransen av affärssystem sker? 

19. Är det något sätt ni inte vill att leveransen ska ske på? 

20. Är det något ni saknar med leveransen av affärssystem idag? 

21. Hur ser ni på att få affärssystem levererade över internet? 

22. Hur ser ni på att inte behöva ha  servrar eller all hårdvara på företaget? Fördel 

eller nackdel? 

23. Vad krävs av affärssystemsleverantören för att ni ska välja att köpa affärssystem 

via molnet? 

24. Ser ni några hinder till varför ni inte skulle kunna flytta era affärssystem till 

molnet? 

25. Hur ser ni på att er affärssystemsleverantör hanterar drift av affärssystemet åt er?  

26. Hur skulle det påverka ert företag att inte behöva drifta själva?  

27. Finns det några omorganiseringar ni behöver genomföra om ni inte driftar själva? 

Kostnader 
28. Vad lägger ni pengar på inom IT idag, hur ser fördelningen av kostnader ut? 

29. Hur ser ni på att inte behöva investera i hårdvara och servrar? Skulle det kännas 

tryggt att låta leverantören hantera det istället? 

30. Vilka hinder ser ni med att inte ha hårdvara och servrar själva? 

31. Hur betalar ni för affärssystemet idag? Licens? Årsavgift? 
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32. Hur varierar ert antal användare av affärssystemet varje månad? 

33. Hur ser ni på att få en ny betalningsmodell gentemot den ni har nu, t.ex. att kunna 

betala månadsvis för antalet användare kontra att göra en stor investering? 

Förändringar 
34. Vilken förändring skulle ni behöva göra på företaget för att gå över till att 

använda molnbaserade affärssystem?  

35. Är det en förändring som ni skulle kunna tänka er att genomföra? 

Risker/Möjligheter 
36. Vilka risker ser ni med att använda molnbaserade affärssystem? 

37. Uppfattar ni några säkerhetsrisker med att använda molnbaserade affärssystem? 

38. Hur ser du på att ni får ett större beroende till affärssystemsleverantören t.ex. när 

ni behöver nya tjänster till affärssystemet? 

39. De leverantörer vi pratat med säger att det är nu som marknaden börjar bli mogen 

för att köpa affärssystem via molnet, vad är era tankar om det? 

40. Leverantörerna säger även att nu när den nya trenden molnet är här så dödar man 

en annan gren i IT-branschen och att det är en naturlig utveckling av branschen, 

vad tänker ni om det? 

Avslutning 
41. Är det någon aspekt ni känner att vi inte talat om som ni vill tillägga? 

42. Får vi lova att använda ert och företagets namn i uppsatsen? 

43. Om det dyker upp fler frågor får vi lov att återkomma till er då? 

  



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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