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Abstract 

På uppdrag av Soleil IT ska denna uppsats redogöra för fördelar och nackdelar med en fullt ut 
molnbaserad e-handelslösning utifrån aspekterna säkerhet, kostnad, tillgänglighet och 
skalbarhet/flexibilitet, för att sedan kunna avgöra vilket marknadssegment en molnbaserad e-
handelslösning i första hand vänder sig till. Marknadssegmenten som uppdraget gick ut på att 
redogöra mellan var små, medelstora och stora e-handelsföretag, samt offentlig sektor. 
Uppsatsen ska redogöra för vilket marknadssegment en molnbaserad e-handelsplattform 
passar för samt vilket marknadssegment en specifikt molnbaserad headless-plattform passar 
för.  
  Det finns mycket forskning om molnbaserade system men inte om molnbaserad e-handel, 
därför har ett deskriptivt angreppssätt valts för den här studien som innebär att studien endast 
undersöker några aspekter av valt problemområde/fenomen. För att samla in data 
genomfördes en förundersökning i form av en pilotstudie för att skapa en uppfattning om 
trenden headless-plattformar. Pilotstudien tar upp vad teknikbloggar skriver om fenomenet 
headless-plattformar. För att samla in ytterligare data genomfördes fem stycken kvalitativa 
intervjuer. De som intervjuades var fem respondenter från olika företag med olika erfarenhet 
och perspektiv på e-handel. Intervjuerna skapade därför en bred uppfattning om ämnet med 
olika synvinklar.  
 I slutsatserna av denna uppsats redogörs för-och nackdelar för varje aspekt. Utifrån dessa 
aspekter visade det sig att det blir allt mer populärt med molnbaserade e-handelsplattformar 
och att de passar de allra flesta typerna av verksamheter eftersom det idag finns många olika 
alternativ att välja på. Det marknadssegment molnbaserade e-handelsplattformar inte passar 
lika bra för är verksamheter inom offentlig sektor. Vad gäller headless-plattformar visade 
resultatet på att de främst riktar sig till större e-handelsföretag med komplicerade affärskrav 
och stor volym, samt gärna med omnikanalstrategi. Att ha en headless-plattform kräver även 
en viss IT-kompetens för att det ska bli en bra lösning. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Enligt e-barometerns årsrapport för år 2017 har e-handeln växt med 16% under år 2017. Den 
totala e-handelsförsäljningen under 2017 motsvarade 67 miljarder kronor. Ökningen på 16% 
motsvarade en tillväxt på 9 miljarder kronor. I den här takten kommer e-handelsförsäljningen 
fördubblas om cirka fem år (PostNord, 2017). Digitaliseringen av samhället gör att allt fler 
verksamheter går över till att bedriva e-handel. I samband med att e-handeln ökar, ökar även 
utbudet av e-handelslösningar. Molnbaserad e-handel är idag mycket populärt eftersom det 
underlättar även för mindre bolag att komma igång med sin e-handel tack vare att det inte 
kräver stora investeringar. Det talas mycket positivt om molnbaserade system framför allt vad 
gäller kostnad, flexibilitet och skalbarhet, men det finns även risker med molnbaserade 
system. Vissa artiklar påstår att molnbaserade e-handelslösningar endast är för små och 
medelstora företag. En annan intressant aspekt är att vissa delar av e-handelsplattformen 
lämpar sig bättre som molntjänst medan andra delar lämpar sig bättre att drifta internt.  
  I en artikel från IDG ”Topp 100 2018: Här är Sveriges bästa e-handelssajter” skriven av 
IDG topp100, 2018-03-07 utses Sveriges bästa e-handelssajter år 2018. Alla e-handelssajter 
som är i topp 10 på listan använder sig av molnbaserade e-handelsplattformar eftersom de är 
mycket mer snabbjobbade och flexibla. I och med att e-handeln växer ställs allt högre krav 
från kunderna på e-handelsupplevelsen. Som svar på detta har en ny trend börjat växa fram 
inom e-handelsplattformar, nämligen ”headless-plattformar”.  
  Enligt blogginlägget ”Headless e-handelsplattform” (27-03-2017) på e-handelsbloggen 
fyranyanser.se menar Johansson (2017) att en headless e-handelsplattform innebär att 
plattformen inte har något inbyggt CMS utan att kunden själv får välja fritt vilket CMS han 
vill applicera på sin e-handelsplattform. Ett annat blogginlägg ”headless e-handel, vad är 
det? och vad är det bra för?” (16-08-2017) på webbtidningen e-handelstips.se, beskriver 
headless som att separera e-handelssystemet/e-handelsmotorn från front-
end/webbbutiken/gränssnittet. Därmed skiljer plattformen på e-handelns affärsprocesser och 
den visuella kundupplevelsen.  
  Utifrån en pilotstudie, genomförd inom ramarna för denna uppsats, som tar upp vad 
teknikbloggar och tidningar skriver om detta fenomen, visar trenden på att allt fler väljer att 
använda headless-plattformar inom e-handel. De riktigt stora aktörerna har mer eller mindre 
alltid jobbat med headless-plattformar, och nu börjar även de mindre aktörerna se fördelarna 
med detta.   
  I blogginlägget ”Headless e-handelsplattform” (27-04-2017) menar Johansson (2017) att 
eftersom kundupplevelsen online är färskvara är det viktigt att kunna uppdatera och förbättra 
detta kontinuerligt, enkelt och snabbt. De flesta aktörerna uppdaterar sin kundupplevelse 
online nästan varje dag, därför är det en stor fördel att slippa behöva hantera komplexiteten i 
ett system som har hand om alla affärsprocesser (Johansson, 2017).  
  Soleil IT AB är ett IT-konsultbolag med fokus på webb och integrationer. Företaget är en 
av de största aktörerna i Sverige vad gäller webblösningar som bygger på content 
management-systemet Sitevision. Nyligen släppte företaget bakom plattformen Sitevision en 
integrationslösning för e-handel. Deras e-handelsintegration bygger på plattformen Storm 
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Commerce som är en molnbaserad headless-plattform för digital handel. Soleil vill veta vilka 
möjligheter och begränsningar en molnbaserad e-handelslösning har, samt vilket 
marknadssegment en sådan lösning i första hand vänder sig till.  

1.2 Syfte  

På uppdrag av Soleil IT ska jag i denna uppsats redogöra för- och nackdelar med en 
molnbaserad e-handelsplattform utifrån aspekterna säkerhet, kostnad, tillgänglighet och 
skalbarhet/flexibilitet. Utifrån dessa aspekter ska uppsatsen redogöra för vilket 
marknadssegment en molnbaserad e-handelsplattform passar för samt vilket 
marknadssegment en molnbaserad headless-plattform passar för. Marknadssegmenten Soleil 
IT ville att jag skulle redogöra mellan var små, medelstora och stora e-handelsföretag, samt 
offentlig sektor.  

1.3 Undersökningsfrågor 

1 Vilka för- och nackdelar finns i molnbaserade e-handelsplattformar vad gäller 
aspekterna kostnad, tillgänglighet, skalbarhet/flexibilitet och säkerhet? 

2 Vilket marknadssegment passar en molnbaserad e-handelsplattform för? 
3 Vilket marknadssegment passar en molnbaserad headless-plattform för? 

1.4 Målgrupp 

Uppsatsen ska vara rådgivande för företag som befinner sig i skedet att införa en e-
handelsplattform och överväger att anskaffa en molnbaserad e-handelslösning. Eftersom 
uppsatsen skrivs på uppdrag av Soleil IT är även de målgrupp för denna uppsats. 

1.5 Metod  

1.5.1 Vetenskapligt angreppsätt 

Det vetenskapliga angreppsättet för denna uppsats är en form av deskriptiv undersökning. 
Enligt Patel och Davidson (2003) görs deskriptiva undersökningar inom problemområden där 
det redan finns en del kunskap som börjat systematiserats. Vid deskriptiva undersökningar 
begränsar forskaren sig till att endast undersöka några aspekter av sitt 
problemområde/fenomen. Detta vetenskapliga angreppsätt passar bra för min forskningsstudie 
eftersom det finns mycket forskning om molnbaserade system, men det finns en lucka i 
forskning om specifikt molnbaserade e-handelsplattformar och främst headless-plattformar. 
Jag har även valt att avgränsa mitt område till att fokusera på några aspekter av fenomenet för 
att det inte ska bli för brett.    
  Patel och Davidson (2003) nämner även ett vetenskapligt angreppsätt som kallas explorativ 
studie. Denna typ av studie syftar till att vara utforskande och görs när det finns luckor i den 
befintliga kunskapen. Eftersom det finns luckor i kunskapen om mitt problemområde finns 
viss koppling till detta vetenskapliga angreppsätt också, men till skillnad från deskriptiva 
undersökningar syftar explorativa undersökningar till att samla in så mycket kunskap som 
möjligt och belysa problemet allsidigt vilket inte stämmer med min studie där jag fokuserar på 
utvalda aspekter av fenomenet.  
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1.5.2 Litteraturkällor  

I min undersökning har jag samlat in data till litteraturkapitlet genom att söka efter relevanta 
forskningsartiklar i universitetsbibliotekets databaser. Orden som användes när jag sökte efter 
litteratur i databaserna var ”cloud e-commerce platform”, ”cloud e-commerce risks” och 
”cloud benefits challenges”. Jag sökte även i Google Scholar där jag använde samma sökord. 
I universitetsbibliotekets databas kan filtrering väljas för att endast visa 
artiklar/rapporter/konferenser som är ”peer reviewed” vilket menas att de är granskade och 
anses vara av akademiskt innehåll. Vad jag förväntade mig få fram genom min litteraturstudie 
var tidigare forskning om för- och nackdelar av molnbaserade plattformar/system.  
  Uppsatsen har även behandlat några böcker som litteraturkällor. Samtliga litteraturkällor 
som valdes granskades noga för att se att de var trovärdiga och relevanta. Jag var även noga 
med att inte välja för gamla källor, därför är de äldsta litteraturkällorna i denna uppsats från 
2012 vilket ansågs acceptabelt eftersom molnet redan då var ett väletablerat område. Mer 
ingående beskrivning av hur valet av litteraturkällor gått till i denna uppsats beskrivs i kapitel 
2 ”Molnbaserade e-handelsplattformar”. 

1.5.3 Insamling av data 

För att kunna avgöra vilket marknadssegment en molnbaserad headless-plattform passar för, 
behövdes material för att stödja mina slutsatser kring detta. ”Headless” är ett relativt nytt 
begrepp och därför kunde ingen forskning om ämnet hittas. Därför utfördes en 
förundersökning i form av en pilotstudie för att styrka slutsatserna kring headless-
plattformarnas marknadssegment. Enligt Patel och Davidson (2003) bör en förundersökning 
genomföras om det finns behov av speciell kunskap som inte kan hämtas i 
litteraturgenomgången.  
  År 2018 används sociala medier i alla branscher och bloggar uppdateras lika ofta som 
tidningar. Genom att läsa vad teknikbloggarna skriver om ”headless” anser jag att det ger en 
rättfärdig bild av trenden. Jag är dock medveten om att vem som helst kan skriva en blogg och 
har därför varit noga med att undersöka att blogginläggen jag använt är skrivna av e-
handelsexperter eller teknikexperter. Mer ingående beskrivning för hur valet av källor till 
pilotstudien gått till beskrivs i kapitel 3 ”Undersökningsresultat”. 
     För ytterligare datainsamling till empirin genomfördes kvalitativa intervjuer. Intervjuerna 
genomfördes tillsammans med Timothy Lindberg eftersom vi båda skrev uppsatser på 
uppdrag av Soleil IT. Båda våra uppsatser fokuserar på e-handelsplattformar och därför var 
det relevant för oss att genomföra intervjuerna tillsammans, dock med enskilda intervjuguider. 
De personer vi intervjuade var de personer vi fick tillgång till via Soleil IT. Fyra av 
intervjuerna genomfördes via personlig kontakt och en via telefon. Hur vida intervjusvaren 
från respondenterna är tillförlitliga eller inte är något som måste beaktas vid kvalitativa 
intervjuer. Denscombe (2016) menar att tillförlitligheten i den insamlade data kan påverkas av 
den specifika kontexten och de individer som intervjuas. Samtidigt menar Denscombe (2016) 
också att validiteten i den insamlade data bättre kan kontrolleras beträffande riktighet och 
relevans samtidigt som intervjun pågår.   
  Något som är viktigt att ha i beaktning vid utformningen av intervjufrågorna är graden av 
strukturering och graden av standardisering. Patel och Davidson (2003) beskriver graden av 
strukturering som i vilken utsträckning frågorna är fria att tolkas av intervjupersonerna 
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beroende på personlig inställning och erfarenheter. Graden av standardisering beskriver Patel 
och Davidson (2003) som hur mycket ansvar som lämnas till intervjupersonen vad gäller 
frågornas utformning och inbördes ordning. Jag har utformat mina intervjufrågor efter en 
lägre grad av strukturering och låg grad av standardisering, detta passar bra för 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer med öppna frågor eftersom det ger respondenten 
frihet att tolka frågan utifrån sina egna erfarenheter och uppfattning om fenomenet.     
  Kvale och Brinkman (2014) anser att kvalitativa intervjuer passar för deskriptiva 
undersökningar. I deskriptiva undersökningar ska den kvalitativa intervjun fokusera på att 
respondenten beskriver vad hon upplever, känner och hur hon handlar. Fokus ligger därför på 
den kvalitativa mångfalden, skillnaderna och variationerna hos fenomenet som studeras. 
Jag har därför valt att intervjua fem olika personer från fem olika företag. Detta ger en 
variation i svaren eftersom respondenterna har olika erfarenheter och perspektiv inom ämnet. 
  Kvale och Brinkman (2014) menar att kvalitativa intervjuer inte syftar till kvantifiering 
utan har som mål att skaffa en bild av nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter 
från olika intervjupersoners perspektiv och fokuserar därför mer på ord än siffror. 
  Eftersom jag avser att göra en form av kvalitativ och deskriptiv studie anser jag att 
kvalitativa intervjuer passar bra för empiriinsamling. Syftet med en kvalitativ intervju är att 
identifiera egenskaper, konsistens och karaktär hos något (Patel & Davidson, 2003). I mitt fall 
blir detta intervjupersonernas uppfattning och erfarenheter angående e-handelsplattformar och 
e-handelslösningar.  

1.5.4 Analysmetod 

För att ge en tydlig överblick i hur undersökningen är avsedd att analyseras skapade jag en 
undersökningsmodell enligt Figur 1. Undersökningsmodellen visar perspektivet av hur de 
olika aspekterna applicerade på e-handelsföretags användning av molnbaserade plattformar 
avgör vilket marknadssegment denna typ av lösning är bäst lämpad för. Aspekterna förklaras 
utförligare här nedan, men en fördjupad beskrivning ges i slutet av teorigenomgången i 
kapitel 2 ”Molnbaserade e-handelsplattformar”. Ytterligare fördjupning ges sedan genom 
pilotstudien av teknikbloggar i kapitel 3 ”Undersökningsresultat”. Kapitel 4 ”Analys av 
undersökningsresultat” bygger på att skapa internala relationer mellan respondenternas svar, 
utdrag ur pilotstudien samt referat till teorin för att skapa en tematiserad helhet. Enligt Patel 
och Davidson (2003) är internala relationer att problematisera variation och homogenitet i det 
tolkade materialet.  
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Figur 1: Undersökningsmodell över olika aspekter kring e-handel i molnet.  
Källa: Egen illustration av författaren. 
 
Kostnad 
Det uppsatsen avsåg att undersöka kring kostnadsaspekterna för molnbaserade e-
handelsplattformar var hur implementeringskostnaderna skiljer sig mellan molnbaserade 
plattformar (inklusive headless-plattformar) och interna e-handelsplattformar, samt vilka 
problem som kan uppstå och hur lång tid implementering generellt tar. Hur skiljer sig 
budgeteringen av IT-kostnaderna för molnbaserade e-handelsplattformar (inklusive headless-
plattformar) jämfört med interna e-handelsplattformar. Samt hur kostnaderna för IT-
konsulttimmar ser ut vid användning av molnbaserat eller internt system. En ytterligare 
intressant aspekt är om headless-plattformar minskar eller ökar kostnaden för IT-
konsulttimmar.  
 

Tillgänglighet 
Utifrån tillgänglighetsaspekterna avsåg uppsatsen att undersöka hur headless-plattformars 
tillgänglighet skiljer sig jämfört med icke-headless molnbaserade e-handelsplattformar. Alltså 
om plattformen är tillgänglig dygnet runt och hur mycket ”ned-tid” det har. Hur tillgängligt är 
systemet utanför kontoret och vilka enheter fungerar det på. Hur beroende är kunden av sin 
systemleverantör. Det är även intressant att undersöka om headless-plattformar kan göra att 
företag inte blir lika beroende av en specifik systemleverantör. 
 

Skalbarhet och flexibilitet 
Det jag avsåg att undersöka utifrån dessa aspekter var hur flexibiliteten faktiskt skiljer sig i 
headless-plattformar jämfört med molnbaserad plattform som inte är headless samt hur 
flexibiliteten skiljer sig mot interna system. Hur skiljer sig möjligheten till att bygga ”best-of-
breed” lösningar (System som är sammansatt av bästa tillgängliga komponenter/delsystem av 
specialist aktörer) i headless-plattformar jämfört med ”vanliga” icke-headless molnbaserade 
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plattformar. Hur ser möjligheterna ut till att skala upp eller ned IT-arkitekturen efter behov i 
molnbaserade system jämfört med interna system, samt hur ser behoven av flexibilitet i e-
handelsplattformen ut i olika verksamheter. 
 
Säkerhet 
Utifrån säkerhetsaspekterna ville jag undersöka om säkerheten i headless-plattformar skiljer 
sig från säkerheten i ”vanliga” icke-headless molnbaserade e-handelsplattformar, det vill säga 
vilka för- och nackdelar finns angående säkerhet i molnet. Hur ser risk för dataintrång ut i 
molnbaserade system jämfört med interna system samt headless-plattformar jämfört med 
icke-headless. Finns det delar av e-handelslösningen som bör driftas internt. Jag vill även 
undersöka om olika typer av företag har olika säkerhetsbehov. 

1.5.5 Validitet och reliabilitet 

I kvalitativa studier är validiteten mycket viktig inte bara för datainsamlingen utan för hela 
forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2003). Enligt Patel och Davidson (2003) kan olika 
datainsamlingsmetoder tillämpas i kvalitativa studier och att utfallet från dessa olika källor 
kan komma peka åt olika håll. Detta brukar ofta ses som låg validitet men i kvalitativa studier 
behöver det inte alls innebära det eftersom den typen av studier just fokuserar på mångfald 
och variationer av området.  
  Jag har därför valt att samla in data genom både intervjuer och en pilotstudie där jag läste 
om vad teknikbloggar och tekniktidningar skriver om trenden headless-plattformar. 
Anledningen till att jag valde att göra en pilotundersökning var för att headless-plattformar är 
ett så pass nytt begrepp att jag inte kunde hitta någon forskning om fenomenet. Genom min 
pilotundersökning kunde jag stödja en del av min emperiinsamling från intervjuerna angående 
detta fenomen. Jag har dock varit noga vid urvalet av teknikbloggar och tekniktidningar jag 
använt mig av i pilotundersökningen, mer om detta urval beskrivs i kapitel 3 
”Undersökningsresultat”. 
  Patel och Davidson (2003) påstår även att transkriptionsprocessen av intervjuerna kan ge 
en omedveten påverkan för analysen eftersom talspråk och skriftspråk inte är samma sak. Det 
är därför viktigt att forskaren är medveten om de val som görs i hanteringen av informationen 
och hur detta kan komma att påverka analysen. 
  Intervjuerna spelades in för att sedan kunna transkriberas så korrekt som möjligt. De 
transkriberade svaren skickades därefter till respektive respondent som fick möjligheten att 
ändra eller ta bort svar om något råkat misstolkats. 

1.5.6 Forskningsetik 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) är det lämpligt att upprätta ett etiskt protokoll för 
intervjuundersökningen. Inom vissa områden är detta ett krav, men att det ändå 
rekommenderas att göra det oavsett undersökningsområde.  
  En medgivande blankett skapades som varje respondent fick skriva under innan intervjun 
genomfördes. Denna blankett förklarar vad syftet med intervjun är, vad svaren ska användas 
till samt vem som har tillgång till intervjun och rättigheterna respondenten har till att när som 
helst dra tillbaka sitt deltagande (se bilaga 1). Patel och Davidson (2003) anser all denna 
information är lämplig att ha med för konfidentialiteten i forskningen, men att det också är 
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viktigt att det framgår för intervjupersonerna om deltagandet i intervjun kommer vara 
anonymt eller ej. 
  Eftersom denna uppsats även inkluderar en pilotstudie kan forskningsetiken ifrågasättas 
kring bloggarnas medgivande till deltagande i studien. Anledningen till att jag valde att ha 
med bloggarnas fulla namn var för att öka trovärdigheten i uppsatsen så att läsaren kan 
kontrollera källorna i pilotstudien. Detta blir alltså ett val mellan forskningstrovärdighet och 
konfidentialitet.  

1.6 Begreppsförklaring 

Nedan i tabell 1 följer en begreppsförklaring av olika termer och förkortningar som används i 
uppsatsen. 
 
Begrepp Definition Förtydligande 
B2B Business to business Försäljning mellan företag. 
B2C Business to consumer Försäljning mellan företag och 

privatkunder. 
Best-of-breed ”bäst i klassen” System som är sammansatt av bästa 

tillgängliga komponenter/delsystem av 
specialist aktörer. 

Cache  Minne som tillfälligt lagrar instruktioner 
och data som datorn troligen snart 
kommer behöva igen. Cacheminnet 
ligger närmare processorn än vad 
arbetsminnet gör 

CMS Content management 
system 

Ett system för hantering av innehåll på 
webbsidan.  

CRM Customer Relationship 
Management 

Kundhanteringssystem.  

Headless-plattform Huvudlös-plattform Mellanskikts plattform som inte har 
något inbyggt CMS, istället får kunden 
själv välja fritt vilket CMS han vill 
applicera på sin e-handelsplattform. 
Headless-plattformen separerar e-
handelssystemet/e-handelsmotorn från 
front-end/webbutiken/gränssnittet. 
Därmed skiljer plattformen på e-
handelns affärsprocesser och den 
visuella kundupplevelsen. 

IaaS Infrastructure as a service. Infrastruktur som tjänst. 
ICT Information and 

communication 
technology 

Informations- och 
kommunikationsteknik 
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Omnikanal  Flera olika kanaler med samma 
erbjudande och upplevelse exempelvis 
Webbshop, fysisk butik, 
mobilapplikation. 

Open source Öppenkällkod Källkoden är tillgänglig att utveckla för 
allmänheten, kräver ingen licens etc. 

Outsourca  Lägga ut drift/underhåll/utveckling till 
extern leverantör 

PaaS Platform as a service Plattform som tjänst. 
PIM Product information 

management 
Produktinformationssystem. System 
som hanterar all information om 
företagets produkter.   

SaaS Software as a service. Mjukvara som tjänst. 
SLA Service level agreement En överenskommelse mellan 

systemleverantör och kund. Beskriver 
avtalad servicenivå av tjänsterna som 
leverantören levererar till kunden. 

SME Small and medium-sized 
enterprises 

Små och medelstora företag 

Tabell 1. Begreppsförklaring. 
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2. Molnbaserade e-handelsplattformar  

Litteraturstudien börjar med att sammanfatta vad molnteknik innebär. Därefter handlar 
litteraturstudien om vad forskningen säger angående för- och nackdelar med molnet vad gäller 
aspekterna kostnad, säkerhet, tillgänglighet, skalbarhet och flexibilitet.  
  Vid sökning av litteraturkällor användes Karlstads universitetsbiblioteks sökmotor 
OneSearch som söker igenom ett hundratal databaser i samma sökning. Sökorden som 
användes i OneSearch var ”cloud e-commerce platform”, ”cloud benefits challenges”, ”cloud 
e-commerce risks”. I varje sökning klickade jag även i att sökresultatet skulle vara ”peer 
reviewed” vilket betyder att det är granskat och klassificerat som akademiskt material. I min 
första sökning ”cloud e-commerce platform” fick jag 4363 stycken träffar. Därefter filtrerades 
sökresultatet på specifika ämnen som skulle kunna matcha det jag letade efter. Ämnena som 
valdes var ”e-commerce”, ”electronic business”, ”information technology”, ”scalability”, 
”security”, ”information and communication technology” och ”cloud”. Efter 
ämnesfiltreringen visades 154 träffar. Även detta var för mycket material att kunna gå igenom 
allting. Jag fick därför se vilka rubriker som verkade relevanta för mitt ämne och utifrån dem 
kunde jag välja ut några där jag först läste sammanfattningen för att få en överblick av vad 
materialet handlade om innan jag valde om det var tillräckligt intressant och relevant att läsa 
igenom hela artikeln. I denna sökning hittades tyvärr inte mycket användbart. De flesta 
artiklarna fokuserade mer på hur själva tekniken såg ut för arkitekturen i molnet, samt att 
många artiklar fokuserade på ”data mining” och ”mobile cloud computing”. Utifrån denna 
sökning hittades endast en artikel som ansågs intressant vad gällde för- och nackdelar med 
molnet för e-handelsföretag.  
  Jag insåg att det saknas forskning om molnbaserade e-handelsplattformar och fick därför 
istället söka på för- och nackdelar med molnet mer allmänt eftersom det ofta talas om samma 
aspekter vilket kan appliceras på e-handelsplattformar i molnet också.  
  Med sökorden ”cloud benefits challenges” fick jag 97 499 stycken träffar som var peer 
reviewed och efter ämnessortering fick jag 5168 träffar. I min sista sökning med sökorden 
”cloud e-commerce risks” gav mig 3458 träffar. Även här fick jag försöka göra en snabb 
överblick av vilka titlar som verkade intressanta och därefter läsa abstract för att sedan kunna 
välja ut några relevanta artiklar.  
  Två böcker har även använts som litteraturkällor i denna uppsats. Källan Chaffey (2015) är 
en bok som använts som kurslitteratur i en tidigare kurs på universitetet ”Tjänster och IT” och 
ansågs därför som en trovärdig källa. Boken Edmar (2016) valdes på egen hand i 
universitetsbiblioteket och ansågs vara mycket relevant för innehållet av denna uppsats. 

2.1 Vad innebär molnbaserade system? 

Yu och Ni (2013) anser att syftet med molnteknik är att integrera en stor mängd datakällor till 
att nätverka med varandra och bilda ett centraliserat system för effektivare förvaltning och 
schemaläggning. Dessa integrerade datakällor kan skapa dynamiska, flexibla och 
lättillgängliga tjänster för användarna. Molntjänster kan delas in i hårdvara/infrastruktur 
(IaaS), plattform (PaaS) och mjukvara (SaaS). De tre lagren av molnet kan kombineras 
tillsammans eller användas enskilt.  
   E-handel kan i korthet beskrivas som företag som använder internet för handel och 
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transaktioner. Dessutom sköts även kundhanteringen och samarbetet med företagets 
leverantörer och partners via internet (Yu & Ni, 2013). Edmar (2016) definierar molntjänster 
som ”tekniker baserade på användning av datorer över internet. Processorkraft, lagring, 
datorprogram och funktioner tillhandhålls som tjänster på internet, skalbara efter 
användarnas behov som kan skifta från tid till annan.” (Edmar 2016, s.153). 
  Kolic et al. (2014) skriver om hur molntjänster bidrar till informatisering av företag. Med 
informatisering menar de att använda modern teknik för att organisera informationen som 
hålls i verksamheten genom att systematisera drift och hantering. Genom informatisering kan 
företagen öka sin effektivitet och nivån av företagets produktion, drift, förvaltning och 
beslutshanteringsprocess. 
  Enligt Yu och Ni (2013) är det många SME företag (Små till medelstora företag) som är 
traditionella och konservativa i sitt tänk eftersom de anser att molntjänster är avancerad teknik 
som är avsedd för stora företag med god ekonomi. Kanske oroar de sig också för 
säkerhetsrisker med molnbaserade system. Yu och Ni (2013) anser att det finns en del 
aspekter som ett SME-företag bör ha i åtanke vid införandet av en molntjänst. När bör de 
köpa in tjänsten? från vilken leverantör? och vilken typ av molntjänst? De aspekter företaget 
bör ha i åtanke vid valet är bl.a. storleken på verksamheten, statusen och skalan av e-
handelsutvecklingen, krav på datasäkerhet, verksamhetens särdrag och egenskaper.  
  Gibson et al. (2012) påstår att vid anskaffning av en molnlösning bör företag skapa 
väldefinierade mål för att sedan utvärdera hur dessa mål bemöts under hela utvecklings- och 
implementeringsprocessen. Om målen inte möts på ett effektivt sätt bör företaget tänka om 
och testa en annan typ av lösning.  
  ICT (informations och kommunikationsteknik) kan hjälpa SME-företag att minska sina 
kostnader genom att effektivisera processflöden, möjliggöra snabbare kommunikation med 
kunder, förbättra produktdistribution genom ökad användning av online-kanaler. Tyvärr finns 
det barriärer som hindrar SME-företag att investera i ICT. Dessa barriärer är stora kostnader, 
brist på mänsklig kompetens, brist på kunskap om ICT och dess möjligheter och säkerhet- och 
integritetsrisker (Kumar et al., 2017).  
  Enligt Kumar et al. (2017) kan molnteknik hjälpa SME-företag att minska anskaffning- 
och underhållskostnader av IT-system, attrahera nya kunder, förbättra kassaflödena, 
upprätthålla lönsamheten och bli mer agila.  
     Med molntjänster har företaget alltid den senaste tekniken och de behöver heller inte oroa 
sig för avancerade och tidskrävande installationer (Kumar et al., 2017). Tyvärr är molntjänster 
inte helt felfria och det finns en del orosmoment som hindrar företag från att investera i 
molntjänster. Det som oroar företag med att skaffa molntjänster är att förlora kontrollen över 
sin data och IT-infrastruktur, bli instängd hos en molnleverantör, tillgängligheten, och 
tillförlitligheten hos molnleverantören vad gäller säkerhetsaspekter. Att molntjänster innebär 
en delad pool av resurser med andra kunder som nås via internet gör att många företag inte 
litar på informationssäkerheten hos molnleverantören. Ytterligare ett orosmoment är 
tillgången vad gäller internetanslutning och hastighet av molntjänsterna (Kumar et al., 2017). 
Enligt Kumar et al. (2017) kan SME-företag bli mest lönsamma om de anskaffar molntjänster 
för beräkningskrävande jobb som avancerade dataanalys, optimering, riskmodellering och 
simulering. 
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  Andra fördelar som SME-företag kan vinna av molntjänster är lägre investeringskostnader 
för hårdvara, effektivare användning av datorsystem i befintliga datacenter, enklare 
uppgraderingar av applikationer och tjänster, kostnadsbesparingar på teknisk infrastruktur 
(alltså minskade underhållskostnader) och snabbare uppgradering av mjukvaran utan stora 
kostnader.  
  Kumar et al. (2017) skriver även om att stöd från högsta ledningen är en viktig faktor när 
företaget ska övergå till en ny teknisk lösning för e-handel. Ledningen kan spela en avgörande 
roll när det gäller att influera och övertyga de anställda att acceptera den nya tekniska 
lösningen. 

2.2 Tre typer av molntjänster 

 

 
Figur 2. Bild över molntjänsterna IaaS, SaaS och PaaS.  
Källa: Egen illustration av författaren. 

2.2.1 Infrastucture as a Service (IaaS) 
IaaS innebär användandet av servrar, lagring och virtualisering (se förklarande bild i figur 2 
ovan). IaaS består av infrastruktur, kommunikationsnät, servrar och en pool av virtualiserade 
data resurser som hanteras av en tjänsteleverantör. Tjänsten kan användas för att skapa, 
avinstallera eller hantera virtuella maskiner och lagring. Företag som ska anskaffa molnteknik 
måste göra ett val där de väljer att antingen driva ett självstyrt privat moln eller att betala för 
ett publikt moln som sköts av en molnleverantör, eller en kombination av de båda (Gibson et 
al., 2012).  
  Enligt Gibson et al. (2012) sägs infrastruktur i det privata molnet vara mer 
kostnadseffektivt för bandbredd och intensiva belastningar, medan ett publikt moln är mer 
lättanvänt.  
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  En stor risk med IaaS är säkerheten. I ett publikt moln delas infrastrukturen med andra 
företag som har samma molnleverantör. Detta innebär en större risk för företags säkerhet och 
integritet (Gibson et al., 2012).  

2.2.2 Platform as a Service (PaaS) 

Enligt Gibson et al. (2012) innebär PaaS ett mellanskikt byggt på API:er för utveckling av 
skräddarsydda applikationer utan att behöva installera och konfigurera utvecklingsmiljön (se 
förklarande bild i figur 2 ovan). Eftersom PaaS bygger på IaaS innebär det ungefär samma 
fördelar, dvs. hårdvaruvirtualisering, dynamisk resursallokering och låga 
investeringskostnader.  
  En utmaning med PaaS är kompatibiliteten. Det finns ingen lista på funktioner, 
programmeringsspråk, API:er, mjukvara, databastyper, verktyg eller mellanskikt som är 
gemensamma för alla PaaS leverantörer, vilket gör det svårare att byta PaaS leverantör i 
efterhand. Gibson et al. (2012) skriver att det nu är möjligt att använda mellanskikt och API:er 
för att utveckla applikationer på leverantörsoberoendeplattformar. Detta ger möjlighet för 
användaren att välja vilken molnleverantör deras applikationer ska driftas hos.  
Majoriteten av säkerhetsbristerna i PaaS ligger faktiskt i ansvaret hos molnleverantören 
(Gibson et al., 2012). 

2.2.3 Software as a Service (SaaS) 

SaaS innebär att kunden får tillgång till mjukvara i molnet efter prenumerationsbasis (se 
förklarande bild i figur 2 ovan). Den enda mjukvara som krävs av kunden för att få tillgång 
till den molnbaserade mjukvaran är mycket enkel mjukvara, som en webbläsare. Detta 
minskar hårdvaruresurserna hos företaget. Fördelar med SaaS är framför allt 
kostnadsbesparingar hos företagen, låga investeringskostnader vad gäller mjukvara, hårdvara 
och anställda (Gibson et al., 2012). En fördel vad gäller säkerheten i SaaS är att anställda inte 
behöver bära runt på känsliga data i sina datorer när de reser eftersom all data lagras 
centraliserat i molnet. Gibson et al. (2012) menar att för att minimera riskerna med SaaS 
måste företag förstå vilka säkerhetspolicys SaaS leverantören har. Frågor som företag bör 
ställa till leverantören är: Hålls data krypterad? Vilka SaaS anställda har tillgång till roten av 
databasen? Är klientdata separerad? Vilka säkerhetskontroller finns? Vilken data fångas i 
revisionsloggar? 
 Chaffey (2015) skriver om hur företaget Intel ha dragit nytta av SaaS, IaaS och PaaS. Tack 
vare att de valde en helt molnbaserad IT-lösning fick de transparanta IT-kostnader vilket 
gjorde det lättare att se exakt hur stor kostnad det är och hur mycket de använder. Genom 
användning av IaaS kunde Intel minska sina infrastrukturkostnader och istället förbättra 
utnyttjandegraden av sina befintliga servrar från 59% år 2006 till 80% år 2010. 

2.3 Olika aspekter av molnet 

2.3.1 Kostnad 

SME-företag som ännu inte har investerat särskilt mycket på IT-infrastrukturen passar bättre 
för att använda molntjänster. Molntjänster har extra stor betydelse för små företag eftersom de 
stora investeringskostnaderna av IT-infrastruktur är den största barriären som hindrar små 
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företag att satsa på IT. Med molntjänster kan små företag få tillgång till affärssystem, 
kundhanteringssystem, produktinformationssystem etc. med betydligt lägre kostnader 
eftersom molntjänster har ett mer flexibelt betalningssätt. Istället för att investera en stor 
summa pengar på en gång som företaget dessutom riskerar att förlora om systemet inte passar 
deras verksamhet, kan molntjänster erbjuda en ”betala-för-användning basis”. På detta sätt 
betalar de en mindre summa under tiden de använder systemet vilket gör IT-kostnaden till en 
rörlig kostnad istället. Kostnaden är beroende av hur mycket de använder av molntjänsten, 
behöver företaget exempelvis mer lagring eller fler applikationer ökar kostnaden samtidigt 
som kostnaden även kan minska om de väljer att skala ner istället (Kumar et al., 2017). 
Betalningen för molntjänster baseras därmed på antal funktioner, antal användare, volym av 
datalagring och bandbredd som konsumeras. Ofta kan företagen få rabatt om de har 
långsiktiga kontrakt (Chaffey, 2015). 
  Yu och Ni (2013) menar att det som gör molnet attraktivt för SME-företag är att de kan få 
resurser och tjänster genom att betala en avgift eller hyra. De slipper därmed stora 
investeringar på hårdvara, mjukvara och mänskliga resurser. Eftersom företaget slipper 
anställa IT-personal (som systemadministratörer, tekniker, nätverksadministratörer, 
mjukvaruutvecklare, testare etc.) kan de istället anställa experter för deras kärnverksamhet 
som försäljare, produktchefer, produktionsexperter etc. (Kolic et al., 2014). 
  Yu och Ni (2013) nämner fördelar med molntjänster för SME-företag som exempelvis att 
molntjänster underlättar för företag att spara pengar och minska kostnader av konstruktion 
och underhåll av system. Molntjänster gör även att SME-företag slipper stora delar av back-
end tekniken och inte behöver ha lika många tekniska personer på e-handelsföretagen. Genom 
att outsourca (Lägg ut drift/underhåll/utveckling till extern leverantör) delar av verksamheten 
som inte är företagets kärnverksamhet till tredjepartsleverantörer, kan SME-företagen minska 
kostnader och spara tid som de istället kan investera i sin kärnverksamhet (Yu & Ni, 2013). 
Även Kolic et al. (2014) påstår att SME-företag kan spara upp till 50 % av sina kostnader 
genom att outsourca delar av affärssystemet till molnet. Denna trend leder till att använda 
tjänster i molnet där du endast behöver betala för det du använder. Enligt Kolic et al. (2014) 
har kostnaden för hårdvara/infrastruktur minskat de senaste åren. Dessvärre är kostnaden för 
mjukvara fortfarande hög, speciellt när det gäller kostnaden för stora affärssystem. Oftast 
används bara en liten procent av hela affärssystemets funktionalitet i SME-företag. Detta gör 
det förståeligt att SME-företag drar sig för att investera i stora dyra system som dessutom 
kräver infrastruktur och IT-personal som förvaltar och uppdaterar systemet. 
  Enligt Balachandran och Prasad (2017) är den största fördelen med molnbaserade system 
att de är kostnadseffektiva. Genom att välja ett molnbaserat system slipper företaget stora 
kostnader för hårdvara, underhåll, IT-personal och kan istället betala ett annat företag för att 
sköta detta åt dem. Anledningen till att detta blir billigare är för att betalningen sker efter 
“betala för användning-basis” (Balachandran & Prasad, 2017). 
  Att köpa in molntjänster gör att många mindre e-handelsföretag kan klara sig på endast en 
dator vilket blir mycket låga hårdvarukostnader. Vid användning av molnbaserade system kan 
det vara svårare att budgetera IT-kostnader för företaget eftersom IT-kostnaderna blir rörliga 
istället för fasta. Detta är dock mer en fördel än nackdel eftersom företaget därmed endast 
betalar för den data de faktiskt använder och ingenting utöver det, detta innebär lägre IT-
kostnader (Lazar et al., 2013). 
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 Molntjänster har sänkt barriärerna för nystartade företag att ta sig in på marknaden tack 
vare att företagen inte behöver göra stora investeringar utan kan istället hyra in molntjänster 
till ett betydligt lägre pris samt mindre riskfyllt (Yu & Ni, 2013). Ett molnbaserat system tar 
betydligt mindre tid att implementera i verksamheten och kräver heller inte stora kostnader i 
förväg. Företaget slipper därför riskera stora summor pengar på system-implementeringen 
(Balachandran & Prasad, 2017). 
  Även Kolic et al. (2014) skriver om att risken för misslyckad investering av ett 
molnbaserat system inte är lika stor som vid investering av traditionellt system eftersom det 
inte är lika stor summa pengar på spel i och med att du betalar en löpande avgift efter 
användning istället för att riskera en stor klumpsumma i början. Detta gör det enklare att byta 
till en annan lösning om den första inte skulle fungera i verksamheten.  
  Enligt Kumar et al. (2017) kan molntjänster innebära minskade upphandlingskostnader och 
underhållskostnader för IT. Enkel och kostnadseffektiv tillgång av den senaste ICT-tekniken 
är de viktigaste bidragsgivarna för att SME-företag ska anta en positiv anskaffning av 
molntjänster. Eftersom begränsat kapital är den största utmaningen för SME-företag 
(framförallt i utvecklingsländer) kan molnteknik möjliggöra tillgången av senaste tekniken till 
en begränsad budget (Kumar et al., 2017). 
     En molntjänst erbjuder i princip obegränsad mängd datalagring vilket ett företag själv 
förmodligen inte kan upprätthålla. Företaget slipper därför oroa sig för att datautrymmet ska 
ta slut och behöver därför inte köpa in mer hårdvara för mer lagring vilket gör att de minskar 
sina IT-kostnader. Samtidigt som företag kan sänka sina kostnader för hårdvara och lagring 
måste de istället betala mer för bandbredden (Balachandran & Prasad, 2017).  

2.3.2 Tillgänglighet 

En annan fördel med molnbaserade system är den ökade tillgängligheten. Mjukvaran nås via 
internet vilket gör att den är tillgänglig via vilken enhet som helst. Till skillnad från 
traditionella system är molnbaserade system inte utvecklade för ett speciellt affärssystem utan 
är istället utvecklade till att passa de allra flesta typer av affärssystem (Kolic et al., 2014).  
Med molnbaserade system kan de anställda nå systemen även när de inte befinner sig på 
kontoret och kan därmed jobba hemifrån eller ute hos kunder (Balachandran & Prasad, 2017).  
  Chaffey (2015) anser att det finns risk att molndatabaser har lägre prestanda än en lokal 
databas. Detta kan jämföras med exempelvis Gmail eller Hotmail som är e-post system som 
nås över internet, de har aldrig riktigt lika korta svarstider som ett lokal e-post system på 
datorn. Lazar et al. (2013) menar också att ett företag med molnbaserade system blir helt 
beroende av att molntjänsteleverantören upprätthåller sina system och servrar. Om 
molntjänsteleverantörens system går ned går även alla deras kunders system ned. 
Tillgängligheten är även beroende av att uppkopplingen till internet alltid fungerar. 
Balachandran och Prasad (2017) nämner att en risk med tillgängligheten i molnet är att det är 
få molntjänsteleverantörer som har sin support öppet dygnet runt. Om företaget får problem 
med sina system är de beroende att molnleverantören kan hjälpa dem. 
  Kolic et al. (2014) påstår dock att de flesta molntjänsteleverantörerna garanterar 99,9% 
tillgänglighet av molnsystemet (oftast räknat på månadsbasis). Systemet är också tillgängligt 
24 timmar om dygnet från vilken enhet som helst som har internetåtkomst. Kolic et al. (2014) 
nämner även en nackdel med tillgängligheten i molnbaserade system. Även om 
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molnleverantörerna garanterar mycket hög tillgänglighet av systemet (99,9%), ersätter de inte 
företaget för eventuella missade kunder under tid som systemet är nere vilket däremot interna 
traditionella system oftare har garantier för. 
  Song et al. (2017) påstår att infrastrukturen, plattformen och mjukvaran för ett traditionellt 
informationssystem vanligtvis bara är tillgängligt till ett företag eller ett begränsat antal 
företag. I molnbaserade informationssystem kan dessa tre resurser vara tillgängliga för flera 
företag. Detta ökar omfattningen av e-handelsplattformarna i och med att en pool av resurser 
blir tillgängliga för e-handelsplattformarna. En molnbaserad e-handelsplattform kan lyfta av 
mycket bearbetning och lagringsprocesser för att även kunna köras på tunnare klienter som 
mobiltelefoner och läsplattor (Song et al., 2017).  
  Driftstopp eller dålig nätverksuppkoppling kan vara en kritisk faktor vid användning av 
molntjänster. Företaget är beroende av att molnleverantören alltid är tillgänglig (Chaffey, 
2015). Tillgängligheten i molntjänster avser oavbruten och felfri tillgång under given tid och 
tillstånd. Det finns organisationer och grupper som jobbar för att ytterligare förbättra 
tillförlitligheten hos molnleverantörer (Kumar et al., 2017).   

2.3.3 Skalbarhet och flexibilitet 

Balachandran och Prasad (2017) menar att skalbarheten i molnbaserade system är en stor 
fördel. Eftersom du endast betalar för de applikationer och datalagring du behöver kan du 
enkelt addera mer eller skala bort till mindre allt eftersom verksamhetens IT-systemkrav 
förändras. Edmar (2016) menar att skalbarheten för nyttjandet av systemet in princip blir 
obegränsad som molntjänst.  
  Enligt Kolic et al. (2014) utvecklas molnbaserad mjukvara vanligtvis för att användarna 
ska kunna anpassa/skräddarsy lösningen efter deras behov genom att lägga till eller ta bort 
moduler. Detta ska endast kräva genomsnittlig datorkunskap. Chaffey (2015) säger däremot 
att en nackdel med molntjänster att de inte kan skräddarsys på samma sätt som inköpta interna 
system. 
  En nackdel med molntjänster som Yu och Ni (2013) nämner är att om en applikation 
utvecklas hos en speciell molntjänstleverantör är det inte säkert att det går att flytta 
applikationen till en annan leverantör senare. Kolic et al. (2014) påstår att det är lätt att bli låst 
vid en molntjänsteleverantör. Molntjänsteleverantören hjälper gärna sin kund med att flytta 
data från det gamla interna systemet till deras nya molnbaserade system. Om kunden sedan 
skulle vilja byta till en annan molnleverantör kommer sannolikt dessa molnleverantörers 
system fungera mycket olika vilket gör det problematiskt att byta molnleverantör. 
  Även Kumar et al. (2017) skriver att en risk med molntjänster i SME-företag är att det blir 
svårare för företaget att byta molnleverantör. Det är krångligt och komplicerat att ta ut data 
från molnleverantören för att flytta det till en ny leverantör. Det finns även en risk att 
molntjänsterna inte kan integreras med företagets befintliga system. När företag övergår till 
molntjänster riskerar de att bli mer beroende av molnleverantören. 
  Den mesta data genereras av programvaror och enheter som i traditionella system är 
heterogena i huvudsak vilket kan orsaka samverkansproblem mellan enheter, mjukvara och 
data. Molnbaserade e-handelslösningar kan underlätta sådana problem genom att virtualisera 
enheter och programvara som tjänster, samt att använda vanliga webbgränssnitt för att 
underlätta kommunikationen mellan dessa tjänster (Song et al., 2017). 
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2.3.4 Säkerhet 

I molnbaserade system byggs säkerheten på användarautentisering och godkännande. 
Företaget har dessutom tillgång till systemkonfiguration som avgör användar- och 
rollhantering (Kolic et al., 2014). 
  Molnbaserade system bygger oftast på en spänstig och robust arkitektur och molntjänsterna 
erbjuder oftast automatisk säkerhetskopiering av data. Ofta ingår även katastrofåterställning i 
molntjänsterna vilket är en viktig fördel (Balachandran & Prasad, 2017). Att lagra känsliga 
data i molnet kan betyda stora risker för företaget. Samtidigt som det ökar säkerheten i och 
med återskapandet och säkerhetskopieringen finns det alltid en risk att 
molntjänsteleverantören blir hackad och känslig information blir stulen (Balachandran & 
Prasad, 2017). Eftersom data i molnet korsar flera vägar när information ska hämtas och 
lämnas mellan system innebär detta en ökad risk för att någon kommer åt informationen där i 
mellan genom avlyssning eller dataintrång (Lazar et al., 2013).  
  Data som lagras i molnet innebär mindre risk för förlorade data. I interna system är det 
större risk för mänskliga misstag i systemen, eller ogynnsamma händelser som exempelvis 
översvämning eller brand vilket kan förstöra hårdvaran där data lagras (Lazar et al., 2013). 
Data i molnet kan inte påverkas på samma sätt. Molnleverantören har större säkerhet kring 
hur och var servrarna är placerade och även om molnleverantörens servrar skulle bli förstörda 
av en ogynnsam händelse kan företaget välja att lagra sin data på olika virtuella servrar 
placerade på olika ställen (Lazar et al., 2013). 
  Edmar (2016, s.153) skriver om att det är en utmaning som kund till molntjänst att veta var 
kundens data lagras. Ofta hyr även molnleverantören lagring från en underleverantör vilket 
gör det ännu svårare som kund att veta var data lagras. Det finns även en risk att 
molnleverantören flyttar kundens data mellan olika underleverantörer och ibland även mellan 
olika länder, utan att kunden är medveten om detta. Som följd av detta kan olika regelverk 
tillämpas i hantering av personuppgifter som lagras. Om man som kund väljer en 
molnleverantör som har utrustning som är utspridd på olika platser geografiskt, kan det vara 
svårt för leverantören att svara på var data faktiskt bearbetas rent fysiskt. Enligt svensk lag är 
det dock alltid kundens molntjänsteleverantör som ansvara för alla prestationer hos sina 
underleverantörer. Även om underleverantörerna gör fel är det molntjänsteleverantören som 
är ansvarig för det. (Edmar 2016, s.153).  
  Kumar et al. (2017) menar att en säkerhetsrisk när det gäller molntjänster är att 
molnleverantören har tillgång till alla sina kunders data. De finns en risk att de medvetet eller 
omedvetet använder denna data till obehörigt ändamål. 
  Trots att det finns en del risker vad gäller säkerhet och integritet i molntjänster, finns det 
även aspekter om ökad säkerhet som kontrollen av lokaliseringen av känsliga data. Dessutom 
har många företag gjort kostnadsbesparingar som minskning av kapitalkostnader. Genom att 
det är billigt och enkelt att lagra i molnet har företag kunnat skydda sina tillgångar genom 
redundans och replikering av datalagring Gibson et al. (2012). 
  För e-handelsföretag som inte har särskilt stor och välutvecklad IT-avdelning är det säkrare 
att ha systemen i molnet eftersom molntjänsteleverantören oftast har betydligt mer IT-
kompetens än vad företaget själv skulle kunna bidra med (Lazar et al., 2013). 
  Chaffey (2017) anser att det finns risk för minskad datasäkerhet i molntjänster jämfört med 
traditionella system sköts lokalt av intern IT-personal. Det är oundvikligt med systemfel, 
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därför måste företag med molntjänster vara försäkrade om hur säkerhetskopiering och 
återställning sköts samt support från molnleverantören, vilket ska vara definierat i SLA 
(service level agreement, en överenskommelse mellan systemleverantör och kund. Beskriver 
avtalad servicenivå av tjänsterna som leverantören levererar till kunden.). Skydd för 
persondata är ytterligare en kritisk faktor. Eftersom företag har mycket persondata lagrad om 
sina kunder är det viktigt att detta skyddas ordentligt i molnleverantörens servrar.  
  Något som är viktigt att ha i åtanke för e-handelsföretag som väljer att använda sig av 
molntjänster är att det är de själva som är personuppgiftsansvariga, dvs. företaget själva som 
ansvarar för personuppgifter som lagras hos molntjänsteleverantören. Företaget ansvarar även 
för att se till att personuppgifter som inte längre behövs tas bort och att personuppgifter inte 
överförs till andra länder som saknar dataskyddslagstiftning. Som åtgärd bör ett 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med instruktioner för hur molnleverantören ska hantera 
personuppgifterna. (Edmar 2016, s.154). 

2.4 Implikationer för denna studie 

2.4.1 Sammanfattning av kostnadsaspekterna 

Vad gäller kostnadsaspekterna av molnbaserade e-handelsplattformar är det lättare för företag 
att växa eftersom molntjänster är flexibla och kan byggas ut efter behov i utbyte mot kostnad. 
Företag utnyttjar pengarna de lägger på ICT mer till fullo med molntjänster eftersom 
kostnaden blir rörlig. Rörlig kostnad gör det även lättare för små företag att börja investera i 
ICT. Baksidan av detta är att det blir svårare att budgetera IT-kostnaderna när de är rörliga. 
Eftersom molntjänster är flexibla och kan utökas kan det innebära mycket drift och 
kapacitetskostnader vilket kan bli dyrt i längden. Fördelen är att minskade kostnader på 
infrastruktur, IT personal och underhåll resulterar i att företag kan lägga mer pengar på 
kärnverksamheten.  
   Utifrån vad litteraturstudien tar upp om kostnadsaspekter av molnbaserade e-
handelsplattformar har jag identifierat tre frågor att undersöka i min empiriinsamling. Är det 
smidigare eller krångligare att implementera en headless-plattform än en icke-headless 
molnbaserad e-handelsplattform (vad gäller tid, kostnad, eventuella problem)? Är det svårare 
eller lättare att budgetera IT-kostnaderna vid användning av en molnbaserad e-
handelsplattform jämfört med lokal e-handelsplattform? Hur ser kostnaden för IT-
konsulttimmar ut för användning av en molnbaserad headless-plattform jämfört med icke-
headless molnbaserad e-handelsplattform? 

2.4.2 Sammanfattning av tillgänglighetsaspekterna 

Vad gäller aspekterna kring tillgänglighet är en av de största fördelarna att systemet kan nås 
från vilken enhet som helst eftersom det är internetbaserat, detta gör att det är enklare för de 
anställda att jobba utanför kontoret. Nackdelarna av tillgängligheten i molnbaserade e-
handelsplattformar är däremot att företag blir mer beroende av att systemleverantören har en 
hög tillgänglighet till sina servrar. Om företaget inte heller har egen IT-personal blir de även 
beroende av systemleverantörens öppettider för support. Det kan även innebära längre 
svarstider i molnbaserade databaser jämfört med lokala databaser. Trots att tillgängligheten 
sägs vara mycket hög ersätts sällan företag för eventuellt missade kunder under tid som 
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systemet är nere. Utifrån dessa aspekter som tas upp i litteraturstudien vill jag undersöka hur 
headless-plattformars tillgänglighet skiljer sig jämfört med icke-headless molnbaserade e-
handelsplattformar. Jag vill även undersöka om headless-plattformar kan göra att företag inte 
blir lika beroende av systemleverantören. 

2.4.3 Sammanfattning av skalbarhet och flexibilitet 

Aspekter för skalbarhet och flexibilitet är sammanfattningsvist att molnbaserade e-
handelsplattformar är mycket flexibla och kan anpassas efter att krav och behov förändras i 
verksamheten. Företaget har möjlighet att skala upp eller ner på sin IT-infrastruktur. En 
intressant aspekt är att det finns olika åsikter om hur väl molnbaserade system går att 
skräddarsy efter verksamheten. Enligt Kolic et al. (2014) utvecklas molnbaserad mjukvara 
vanligtvis för att användarna ska kunna anpassa/skräddarsy lösningen efter deras behov 
genom att lägga till eller ta bort moduler. Detta ska endast kräva genomsnittlig datorkunskap. 
Chaffey (2015) säger däremot att en nackdel med molntjänster att de inte kan skräddarsys på 
samma sätt som inköpta interna system.  
  Det jag vill undersöka utifrån dessa aspekter är om headless-plattformar är mer flexibla än 
icke-headless molnbaserade e-handelsplattformar vad gäller möjligheten att bygga best-of-
breed och möjligheten att skala upp och ned IT-arkitekturen efter behov. För att kunna avgöra 
vilket marknadssegment molnbaserade e-handelsplattformar skulle passa för vill jag därför 
även undersöka hur olika typer av verksamheter har olika behov av flexibilitet i e-
handelsplattformen.  

2.4.4 Sammanfattning av säkerhetsaspekterna 

Säkerhetsaspekterna kring molnbaserade e-handelsplattformar är ganska delade. Molnbaserat 
innebär att data korsar flera vägar, ju fler vägar den korsar desto högre risk för avlyssning. 
Detta gör att data i molnet kan kännas riskfyllt, samtidigt ökar säkerheten i och med 
automatisk säkerhetskopiering. För företag med lite IT-kompetens är det säkrare att ha det hos 
en molnleverantör med hög IT-kompetens. Att ha virtuella servrar i molnet ökar säkerhet vid 
ogynnsamma händelser som exempelvis brand eller översvämning. En annan risk med att ha 
data i molnet är att molnleverantören får tillgång till all den känsliga data. Det är svårt att 
säkerställa att människor följer avtalen kring detta eller att säkerställa att handhavande fel inte 
sker. Utifrån säkerhetsaspekterna vill jag undersöka om säkerheten i headless-plattformar 
skiljer sig från säkerheten i icke-headless molnbaserade e-handelsplattformar. Är det någon 
skillnad i risk för dataintrång i en headless-plattform jämfört med en molnbaserad e-
handelsplattform som inte är headless? Jag vill även undersöka hur olika typer av företag har 
olika säkerhetsbehov. 
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3. Undersökningsresultat 

3.1 Pilotstudie 

Pilotstudien syftar till att ta reda på vad experter inom e-handel och IT skriver om headless e-
handelsplattformar och se hur trenderna ser ut just nu. Jag började med att söka på begreppen 
”headless” och ”huvudlös” i olika tekniktidningars sökmotorer, men tyvärr fick jag ingen 
relevant träff. Jag valde därför att istället använda Googles sökmotor för att söka på termen 
”headless e-handel”. Där fick jag betydligt mer träffar, närmare bestämt 62 300 träffar. Det 
säger sig självt att det skulle vara omöjligt att gå igenom allt sökresultat och mycket är inte 
relevant eftersom Google inte kan filtrera på endast tidningsartiklar eller teknikbloggar. 
Därför är det mycket viktigt att vara källkritisk vid användning av Google. Eftersom jag inte 
fann några relevanta tidningsartiklar om ämnet valde jag att använda teknikbloggar istället. År 
2018 används sociala medier i alla branscher och bloggar uppdateras lika ofta som tidningar. 
Genom att läsa vad teknikbloggarna skriver om ”headless” anser jag att det ger en rättfärdig 
bild av trenden. Jag är dock medveten om att vem som helst kan skriva en blogg och har 
därför varit noga med att undersöka att blogginläggen jag använt är skrivna av e-
handelsexperter eller teknikexperter.   
   Via min Google-sökning hittade jag följande källor: 
1.”headless e-handelsplattform” på bloggen www.fyranyanser.se. Blogginlägget är skrivet 
27-03-2017 av Anton Johansson som är VD på företaget Grebban som är en design, webb & 
e-handelsbyrå, dessutom driver han podden ”ehandelspodden”. 
2.”headless e-handel, vad är det? Och vad är det bra för?” skriven av Katrin Lundgren 16-
08-2017 på webbtidningen www.e-handelstips.se. Katrin Lundgren är e-handelsexpert och 
VD för Kodmyran AB som är en leverantör av skalbara e-handelsplattformar.  
3.” Headless Epi commerce, worth investing in?” skriven av Joel Yourstone 14-11-2017 på 
avensia.se. Avensia är ett av de ledande företagen inom e-handel och levererar kompletta 
omnikanallösningar. 
 
Jag gjorde även en sökning på www.Duckduckgo.com där jag sökte på orden ”headless e-
commerce platforms” vilket gav mig otroligt mycket träffar. Utifrån den sökningen valde jag 
ut de länkar jag ansåg ha mest relevant innehåll och representativa källor. 
   De källor jag valde ut från min ”duckduckgo-sökning” var: 
4.”Headless commerce: when e-commerce meets content management” Ett blogginlägg 
skrivet av Craig Harper-Ashton 21-03-2016 på www.salmon.com. Salmon är ett företag som 
jobbar med end-to-end e-handels lösningar.   
5.”The case of headless commerce” blogginlägg på sidan www.smartinsights.com skriven 
15-05-2017 av Peter McLachlan som är en digital marknadsförings specialist.  
6.” Headless e-commerce, non-starter or the next big thing?” blogginlägg skrivet av Ed 
Kennedy på webbtidningen www.websitemagazine.com. Ed Kennedy är handelschef hos 
Episerver som är ett mjukvaruföretag som erbjuder CMS system, digitalhandel och digital 
marknadsföring.  
7. ”Can’t make heads or tails of your commerce strategy? Try going headless” blogginlägg 
skrivet av Andy Powers på webbtidningen www.websitemagazine.com. Andy Powers har 
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över 16 års erfarenhet av mjukvaruutveckling och jobbar som lösningsarkitekt på företaget 
DMI. 
 
I webbtidningen www.websitemagazines.com sökte jag på begreppet ”headless” och fick 16 
sökresultat. Jag valde ändå att inte sammanfatta alla de artiklarna eftersom jag ville se vad 
olika källor skriver om ämnet för att få en så rättvis bild som möjligt av trenden. Dock valde 
jag att sammanfatta en artikel till från samma webbtidning för att se ifall olika 
författare/bloggare på samma sida hade olika åsikter om ämnet.  
  Jag använde även sidan www.mkse.com som är en hemsida för nyheter inom e-handel, 
CMS, CRM m.m. När jag använde deras sökmotor och sökte på ”headless” fick jag 17 träffar 
på olika nyhetsartiklar MKSE skrivit, där den tidigaste artikeln publicerades 04-06-2016 och 
den senaste artikeln 01-02-2018 vilket tyder på att det är en ganska ny trend. Alla de 
artiklarna handlade om olika företag som bytt till en headless-plattform. Eftersom artiklarna 
fokuserar mer på själva företagen än allmänna för- och nackdelar med headless har jag valt att 
inte sammanfatta dessa artiklar, men jag tycker ändå detta talar för att headless är en aktuell 
trend.  
  Efter att ha sammanfattat de sju blogginläggen jag valde ut såg jag att de talade om mycket 
lika saker om ämnet och jag fann det därför inte nödvändigt att fortsätta leta upp och 
sammanfatta fler artiklar som skriver i princip samma sak. Jag tycker dessa sju artiklarna gav 
mig en bra bild av vad trenden säger om headless-plattformar för e-handel. Nedan har jag 
skrivit en kort sammanfattning om vad som tas upp i respektive blogginlägg/artikel: 
 
1.”Headless e-handelsplattform” (27-03-2017, Anton Johansson, fyranyanser.se) 
Detta blogginlägg skriver om vad en headless-plattform är och vilka möjligheter den har.  
Fördelarna med en headless-plattform är att det blir mer agilt och flexibelt eftersom CMS-
delen är frikopplad från övriga system kan du enklare göra ändringar i det visuella utan att det 
påverkar övriga processer. Du blir heller inte låst vid ett CMS utan kan enkelt byta både CMS 
och designbyrå utan att behöva byta hela systemarkitekturen. En stor fördel är även att kunna 
plocka ihop en ”best-of-breed” lösning med en specialistaktör av respektive system vilket gör 
e-handelsföretaget mer konkurrenskraftigt.  

”Kundupplevelse är en så stor del av e-handeln idag att förmågan att vara agil, snabbfotad 
och ha goda möjligheter till att utveckla detta med ny funktionalitet är A och O” 
(Johansson, 2017). 

2. ”Headless e-handel, vad är det? Och vad är det bra för?” (16-08-2017, Katrin Lundgren, 
e-handelstips.se) 
Detta blogginlägg börjar med att beskriva vad en headless-plattform är. Headless betyder att 
man separerar e-handelssystemet/e-handelsmotorn från front-end/webbutiken/gränssnittet. 
Detta möjliggör separation mellan e-handelns affärsprocesser och den visuella 
kundupplevelsen. Blogginlägget går därefter in på fördelar med en headless-plattform. Även 
här är en stor fördel att det blir enklare och snabbare att uppdatera sajten oftare eftersom 
CMS:et är frikopplat samt flexibiliteten i att kunna byta CMS och designbyrå utan problem. 
Detta blogginlägg tar också upp möjligheterna med at kunna bygga en best-of-breed lösning 
av tredjepartsleverantörer.  



21 
 

 
3. ”Headless Epi commerce, worth investing in?” (14-11-2017, Joel Yourstone) 
Inlägget börjar med att beskriva vad headless är. Därefter beskrivs vad som kan gå fel vid 
införande av headless-plattformar. En sak som kan gå fel när företag inför headless-
plattformar är att de inte har tillräckligt med IT-kompetens på företaget. Det krävs ofta mer 
kodning än vad man först kan tro och för att bli konkurrenskraftig på sin headless-plattform 
krävs en hel del teknisk kompetens. En annan nackdel som nämns är att användarupplevelsen 
i användargränssnittet ofta blir sämre än om du byggt en back-end för varje 
användargränssnitt. Det är viktigt att se till att användarupplevelsen är den samma i alla 
användargränssnitt. I headless finns alla verktyg för att klara av detta, men det kan kräva lite 
mer arbete. I vissa fall går det inte att använda all inbyggd funktionalitet om funktionaliteten 
kräver ett visst användargränssnitt.  
  Den största fördelen med att ha en headless-plattform är möjligheten till att kunna 
experimentera och välja helt fritt bland alla olika tekniker och verktyg för att skapa den bästa 
kundupplevelsen.  
 
4. ”Headless commerce: when e-commerce meets content management” (21-03-2016, Craig 
Harper-Ashton, salmon.com) 
Blogginlägget tar upp utvecklingen av headless-plattformar. När artikeln skrevs år 2016 var 
headless-plattformar precis på ingång men hade ändå inte etablerats än. Craig Harper-Ashton 
skriver om att med e-handelns utveckling krävde kunderna en mer felfri och sömlös 
upplevelse. År 2016 användes fortfarande CMS och e-handelsplattformar vanligtvis var för 
sig men det började komma arkitekturer som utnyttjade båda systemens förmågor och styrkor 
till att låta CMS:et ta hand om kundupplevelsen och e-handelsplattformen ta hand om 
transaktionerna. Denna typ av arkitektur låter systemen fokusera på de uppgifter de faktiskt är 
designade för.  
 
5. ”The case of headless commerce” (15-05-2017, Peter McLachlan, smartinsights.com) 
Headless handlar om att se e-handelsplattformen som en samling av tjänster som stödjer 
handeln istället för som ett specifikt webbaserat e-handelssystem. Det handlar om att separera 
det som har med kundupplevelsen att göra från orderhantering, transaktionshantering och 
PIM-system (produktinformationssystem).  
  I detta blogginlägget skrivs det om hur Amazon lyckats bli mycket konkurrenskraftigt tack 
vare att de använder en headless-plattform. Med en headless-plattform kan du göra snabba 
ändringar och uppdateringar i front-end utan att det påverkar back-end systemen. De flesta e-
handelsföretagen som använder traditionella väletablerade e-handelslösningar uppdaterar sin 
hemsida med några veckors mellanrum. Amazon däremot, som använder headless, uppdaterar 
istället sin hemsida ungefär var 11 sekund.  
   När du väl har en headless-plattform på plats kan du optimera din e-handel genom att 
experimentera och testa olika alternativ. Som till exempel testa olika sökmotorer i back-end 
medan du fortfarande använder samma sökmotor i front-end. Genom att kontinuerligt testa 
olika lösningar för att optimera kundupplevelsen kan företag vinna över kunder och bli mer 
konkurrenskraftiga. Tack vare att Amazon kontinuerligt gör olika experiment och ändringar 
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ofta och sedan utvärderar påverkan av de ändringarna för att optimera ut efter de resultaten 
har Amazon blivit extremt konkurrenskraftigt och känner till sina kunder mycket väl.  
 
6. ”Headless e-commerce, non-starter or the next big thing” (2017, Ed Kennedy, 
websitemagazine.com) 
Blogginlägget börjar med att beskriva arkitekturen av en headless-plattform. 
Presentationslagret är separerat från applikationslagret i e-handelsplattformen. Det går sedan 
in på varför man ska använda en headless-plattform. Fördelarna med att använda en headless-
plattform är att den är flexibel och kan anpassas/uppgraderas med ny teknik ofta utan att hela 
systemarkitekturen behöver byggas om. Headless-plattformar levererar en konsistent design 
och kundupplevelse i alla olika kanaler och passar därför bra för företag med omnikanal-
strategi (Omnikanal = Flera olika kanaler med samma erbjudande och upplevelse exempelvis 
Webbshop, fysisk butik, mobilapplikation.). Med headless kan ett företag som redan 
investerat i ett CMS enkelt lägga på stöd för att skapa en komplett e-handelslösning.  
  Blogginlägget tar även upp nackdelar med headless. En negativ aspekt av att använda en 
headless-plattform är att det krävs utvecklare för varje större eller mindre förändring av 
användarupplevelsen. Om företaget själv inte har utvecklare måste de hyra in konsulttimmar 
för detta vilket kan bli mycket dyrt i längden. Många e-handlare ser därför att det är mer 
värdefullt att satsa på stora IT-projekt med långsiktigt värde istället för att göra små ändringar 
hela tiden. Det är viktigt att leverera alla kundinteraktioner genom samma presentationsskikt, 
annars blir kundupplevelsen osammanhängande. Ed Kennedy påstår att många 
implementationer som startar med headless återgår sedan till en standardarkitektur på grund 
av kostnad, tid, och funktionsprioriteringar.  
 
7. ”Can’t make heads or tails of your commerce strategy? (2017, Andy Powers, 
websitemagazine.com) 
Blogginlägget tar upp möjligheter och utmaningar med headless-plattformar för e-handeln. 
Den största möjligheten med headless-plattformar är att e-handelsbolag kan optimera en 
alltmer komplex handelsmiljö. Konsumenterna är väl medvetna om vilka appar och 
mobilwebbplatser som levererar den mest sömlösa upplevelsen. Därför flockas 
konsumenterna kring dessa kanaler över de andra och kommer också välja återförsäljare som 
levererar den bästa köpupplevelsen. En annan fördel med headless är att det ger snabbare tid 
till marknaden. Istället för att vänta dagar, månader eller år för att implementera en ändring i 
plattformen kan e-handelsföretagen med en headless-plattform uppdatera sina kanaler hela 
tiden. Amazon uppdaterar sina kanaler var 11 sekund. Dessa två fördelar leder till ökad 
omsättning. Genom att tillgodose kunderna med den bästa köpupplevelsen i kanalerna de 
föredrar och samtidigt minska driftstopp, skapar e-handelsföretaget mer säljmöjligheter.  
  Blogginlägget tar sedan upp utmaningar med headless-plattformar. Den första utmaningen 
är att företag ofta får kämpa med teknikövergång, affärsresurser, kapitalinvesteringar och 
sammanhängande beslutsfattande vid implementering av en headless-plattform. Det finns 
inget ”en storlek passar alla” som gör att e-handelsföretag kan bli headless över natten. Alla 
företag måste hitta sin egen väg till en headless-baserad e-handel. För att lyckas med 
implementeringen av headless-plattformen måste företagen bygga ett orkestrationslager för att 
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kunderna ska kunna ha samma upplevelse även när de delar upp sitt system i mindre 
komponenter.  

3.2 Resultat av pilotstudie 

Utifrån denna pilotstudie visar det sig att ”headless” är en ganska ny trend eftersom jag inte 
hittat någon källa som är från tidigare än år 2016. Trenderna tyder på att allt fler väljer att 
använda headless-plattformar inom e-handel. De riktigt stora aktörerna har mer eller mindre 
alltid jobbat med headless-plattformar men har då utvecklat systemen själva. Först nu börjar 
headless-plattformar bli produktifierat, och nu börjar även de mindre aktörerna se fördelarna i 
detta. Trenden talar mycket positivt om headless, många talar om vilka möjligheter det finns 
för e-handelsföretag med att använda headless-plattformar. Samtidigt är det vissa av källorna 
som även nämner vilka utmaningar företagen kan stöta på vid implementering av en headless-
plattform. Nedan sammanfattar jag vad trenderna säger om headless. 

3.2.1 Definition av headless 

Alla blogginlägg beskriver en ”headless” eller ”huvudlös” plattform mer eller mindre på 
samma sätt. Definitionen av en headless e-handelsplattform enligt källorna är en plattform 
som inte har något inbyggt CMS utan att man själv får välja fritt vilket CMS man vill 
applicera på sin e-handelsplattform. Man separerar e-handelssystemet/e-handelsmotorn från 
front-end/webbbutiken/gränssnittet. Detta gör att e-handelns affärsprocesser och den visuella 
kundupplevelsen separeras.  
  Saker som att skapa kampanjer, merförsäljningsaktiviteter, kategorisera produkter, sätta 
upp fraktregler etc. görs i själva e-handelssystemet. Visningen ut mot kund och själva 
designen sköts helt och hållet av valfritt CMS. När logik och visning är helt fria från varandra 
kan man säga att man har en headless-plattform. För att detta ska fungera är e-
handelsplattformen byggd på moderna API:er som möjliggör integration mellan olika typer av 
system, tjänster och plugins. Alltså kan du förutom att välja CMS även välja att koppla på 
affärssystem, sökmotorer, PIM-system, lagersystem etc. beroende på vilka behov just ditt 
företag har.  
  Huvudlös innebär nästan alltid även bottenlös, vilket innebär att det förutser att man har ett 
kompetent affärssystem i botten som hanterar många affärsprocesser. De allra flesta företagen 
har ett affärssystem, detta underlättar därför till att köpa in en e-handelsplattform som 
integreras på det befintliga affärssystemet. Alltså slipper företaget byta affärssystem bara för 
att de implementerar en ny e-handelsplattform.  

3.2.2 Positiva aspekter av headless 

1. Agilt och flexibelt. 
En stor fördel med headless-plattformar är flexibiliteten, du är aldrig inlåst på något sätt som i 
traditionella plattformar. Du kan enkelt välja vilket CMS och designbyrå du vill och det går 
enkelt att byta ut de efter tidens gång utan att behöva byta hela e-handelsplattformen 
(Johansson, 2017). Med headless kan du implementera e-handelsplattformen utan att veta 
vilket CMS eller affärssystem du vill jobba med om några år eftersom du kan byta designbyrå 
och utvecklare utan problematik för din front-end tack vare att alla kärnprocesser finns i 
headless-plattformen (Lundgren, 2017).  
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  En annan fördel med headless är att det ger snabbare tid till marknaden. Istället för att 
vänta dagar, månader eller år för att implementera en ändring i plattformen kan e-
handelsföretagen med en headless-plattform uppdatera sina kanaler hela tiden. (Powers, 
2017). De flesta e-handelsföretagen som använder traditionella väletablerade e-
handelslösningar uppdaterar sin hemsida med några veckors mellanrum. Amazon däremot, 
som använder headless, uppdaterar istället sin hemsida ungefär var 11 sekund (McLachlan, 
2017). 
  Johansson (2017) menar att eftersom kundupplevelsen online är färskvara är det viktigt att 
kunna uppdatera och förbättra detta kontinuerligt, enkelt och snabbt. De flesta aktörerna 
uppdaterar sin kundupplevelse online nästan varje dag, därför är det en stor fördel att slippa 
behöva krångla i ett system som har hand om alla affärsprocesser. I dagens content-intensiva 
e-handelsupplevelser är ett av de absolut viktigaste initiativen för att sälja mer att jobba agilt, 
snabbfotat och uppdatera sajten ofta för att kunna skapa bästa kundupplevelsen. 
  Headless-plattformar levererar en konsistent design och kundupplevelse i alla olika kanaler 
och passar därför bra för företag med omnikanal-strategi. Med headless kan ett företag som 
redan investerat i ett CMS enkelt lägga på stöd för att skapa en komplett e-handelslösning 
(Kennedy, 2017). 
 
2. Konkurrenskraftig Best-of-breed lösning. 
Den största fördelen med att ha en headless-plattform är möjligheten till att kunna 
experimentera och välja helt fritt bland alla olika tekniker och verktyg för att skapa den bästa 
kundupplevelsen (Yourstone, 2017). I kompletta traditionella e-handelslösningar blir du lätt 
låst eftersom du är beroende av deras utvecklare och designers. Sådana lösningar innehåller 
heller inte best-in-class CMS eller andra delar. Det är ungefär som att köpa en motorseglare, 
det är varken en särskilt bra segelbåt eller motorbåt (Anton Johansson, 2017). Det är en 
oerhört stor skillnad i att bygga ett bra CMS, e-handelsplattform, affärssystem eller andra 
system som PIM, betalning, sök. Fördelen med headless är att kunna plocka ihop en best-of-
breed lösning med en specialistaktör av respektive system (Johansson, 2017). Att kunna välja 
bästa sökmotor eller betallösning istället för de inbyggda gör dig helt enkelt mer 
konkurrenskraftig. Med headless kan du enkelt plocka ihop det bästa systemet för behoven 
som finns i din verksamhet. Det bästa av allt är det är enkelt att byta delsystem utan att 
behöva byta hela systemlösningen. Du kan även välja att skapa egen funktionalitet efter 
verksamhetens behov genom att skapa egna moduler. Detta gör att systemet verkligen blir 
skräddarsytt efter just din verksamhet (Lundgren, 2017). 
  När du väl har en headless-plattform på plats kan du optimera din e-handel genom att 
experimentera och testa olika alternativ. Som till exempel testa olika sökmotorer i back-end 
medan du fortfarande använder samma sökmotor i front-end. Genom att kontinuerligt testa 
olika lösningar för att optimera kundupplevelsen kan företag vinna över kunder och bli mer 
konkurrenskraftiga. Detta är något Amazon är duktiga på och det har gjort dem mycket 
framgångsrika (McLachlan, 2017). 
 
3. Slipper segjobbade affärssystem. 
Med en headless-plattform sköts affärsprocesserna i e-handelsplattformen och CMS:et istället. 
På det sättet slipper du segjobbade affärssystem som är svåra att bygga flexibilitet i. Detta 
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möjliggör mer agilt arbete inom verksamheten (Johansson, 2017). 
Genom att ”flytta” vissa affärsprocesser till e-handelsplattformen (t.ex. logik kring många 
processer, administrationssgränssnitt, uträkningar m.m) skapas bättre möjligheter till att 
arbeta på ett sätt som passar e-handel (Lundgren, 2017). 
 
4. Säkrare uppgraderingar. 
Precis som en ”låst” plattform uppgraderas och vidareutvecklas även headless-plattformar 
kontinuerligt. Det är en fördel att du får kontinuerliga uppgraderingar av systemet samtidigt 
som du själv kan förändra oerhört mycket också. Eftersom front-end är skild från e-
handelsplattformen påverkas du mindre av framtida uppgraderingar av gränssnittet i 
jämförelse med traditionella plattformar (Lundgren, 2017). 

3.2.3 Negativa aspekter av headless 

1. Svårigheter vid implementationen 
Tre av källorna tar upp negativa aspekter av headless-plattformar. Dessa negativa aspekter 
handlar främst om utmaningar vid införandet av en headless-plattform. Eftersom alla företag 
kan se ut på otroligt olika sätt, finns det inget ”en storlek passar alla” när det kommer till 
övergången från traditionell e-handelsplattform till headless-plattform. Detta kan därför ta tid 
och många företag får kämpa med teknikövergång, affärsresurser, kapitalinvesteringar och 
sammanhängande beslutsfattande vid implementering av en headless-plattform. Alla företag 
måste hitta sin egen väg till en headless-baserad e-handel. För att lyckas med 
implementeringen av headless-plattformen måste företagen bygga ett orkestrationslager för att 
kunderna ska kunna ha samma upplevelse även när de delar upp sitt system i mindre 
komponenter (Powers, 2017). 
 

2. Ökade kostnader 
En negativ aspekt av att använda en headless-plattform är att det krävs utvecklare för varje 
större eller mindre förändring av användarupplevelsen. Om företaget själv inte har utvecklare 
måste de hyra in konsulttimmar för detta vilket kan bli mycket dyrt i längden. Många e-
handlare ser därför att det är mer värdefullt att satsa på stora IT-projekt med långsiktigt värde 
istället för att göra små ändringar hela tiden. Ed Kennedy påstår att många implementationer 
som startar med headless återgår sedan till en standardarkitektur på grund av kostnad, tid, och 
funktionsprioriteringar (Kennedy, 2017). 
 
3. Brist på IT-kompetens 
En sak som kan gå fel när företag inför headless-plattformar är att de inte har tillräckligt med 
IT-kompetens på företaget. Det krävs ofta mer kodning än vad man först kan tro och för att bli 
konkurrenskraftig på sin headless-plattform krävs en hel del teknisk kompetens. 
  En annan nackdel som nämns är att användarupplevelsen i användargränssnittet ofta blir 
sämre än om du byggt en back end för varje användargränssnitt. Det är viktigt att se till att 
användarupplevelsen är densamma i alla användargränssnitt. I headless finns alla verktyg för 
att klara av detta, men det kan kräva lite mer arbete. I vissa fall går det inte att använda all 
inbyggd funktionalitet om funktionaliteten kräver ett visst användargränssnitt (Yourstone, 
2017). 
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3.2.4 Slutsats av pilotstudie 

Det skrivs mer om fördelar än nackdelar med headless-plattformar. Det som kan konstateras 
är att headless-plattformar ger möjligheten att kunna plocka ihop en best-of-breed lösning 
skräddarsydd efter en specifik verksamhet. Utifrån de negativa aspekterna verkar det som att 
det inte är lika lätt som det låter att plocka ihop en sådan lösning, utan att det krävs ganska 
mycket IT-kompetens och kodning. Om det krävs mycket IT-kompetens kanske detta 
fortfarande inte är något för små företag som inte har en egen IT-avdelning? Frågan är också 
om det även är svårt att göra ändringar i kundupplevelsen (det visuella) eller om det bara är de 
underliggande modulerna som är komplexa? 
  Om företaget lyckas med sin headless-plattform kan de bli mycket konkurrenskraftiga tack 
vare flexibiliteten att optimera varje systemdel till det bästa alternativet, samt att kunna 
uppdatera kundupplevelsen ofta. Det är också en stor fördel att kunna byta CMS och 
designbyrå utan att behöva byta ut hela e-handelslösningen.  

3.3 Intervjuer 

3.3.1 Tillvägagångssätt för intervjuer 

För ytterligare empiriinsamling till min undersökning har jag genomfört fem stycken 
kvalitativa intervjuer. Fyra av intervjuerna genomfördes via personligt möte och en via 
telefon. Intervjufrågorna var lågt standardiserade och lågt strukturerade för att öka 
möjligheten för öppna svar och låta respondenten tolka frågan. Patel och Davidson (2003) 
beskriver graden av strukturering som i vilken utsträckning frågorna är fria att tolkas av 
intervjupersonerna beroende på personlig inställning och erfarenheter. Graden av 
standardisering beskriver Patel och Davidson (2003) som hur mycket ansvar som lämnas till 
intervjupersonen vad gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Jag har valt detta 
upplägg för mina intervjuer på grund av att samtliga intervjupersoner hade olika erfarenheter 
och kunskap inom ämnet och kunde därför inte alltid tolka frågorna på samma sätt, utan 
behövde utgå från sin egen kunskap. Jag valde att intervjua personer från olika typer av 
företag för att få en bredare bild av uppfattningen om ämnet samt förstå de olika 
marknadssegmentens behov bättre.  
  Jag kommer benämna samtliga respondenter som R1, R2, R3, R4, R5 i kapitel 4. Dels för 
att efter önskemål behålla anonymitet för R3, R4 och R5, men för enklare läsbarhet väljer jag 
att även benämna R1 och R2 efter kodnamn. För att skapa en förståelse för vilken typ av roll 
och företag varje respondent representerar görs en kort förklaring nedan: 
Mikael Hallberg (R1): 
Roll som CCO kommersiellt ansvarig för sälj, marknad och partnernätverk på 
StormCommerce. Företaget är systemleverantör av en molnbaserad headless-plattform.  
Karl Eklöf (R2): 
Roll som grundare, delägare och innovations ansvarig på SiteVision. Företaget är 
produktföretag som säljer ett CMS samt lite tjänster och support. Jobbar mycket inom 
offentlig sektor. Satsar mycket på användarvänlighet. 
Respondent 3 (R3): 
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Roll som IT-chef. Kärnverksamhet inom B2B försäljning av produkter. Använder en 
headless-plattform med andra system integrerade som CRM, affärssystem, CMS etc. Har en 
del av affärssystemet i molnet och en annan del av affärssystemet lokalt.  
Respondent 4 (R4): 
Roll som VD. E-handelsföretag som säljer möbler till kontor och industri. Företaget använder 
en icke-molnbaserad lösning men som driftas hos en leverantör. 
Respondent 5 (R5): 
Roll som ägare och ”allt i allo”. Totalt 5 inblandade i företaget. Litet e-handelsföretag som 
säljer produkter, bedrivs som hobbyverksamhet. Använder WooCommerce + Wordpress som 
är en öppen plattform publicerat via en webbyrå. Har i dagsläget inget kopplat affärssystem 
till e-handeln.  

3.3.2 Skapande av intervjuguide 

Utifrån litteraturgenomgången samt pilotstudien kunde jag skapa en intervjuguide med frågor 
som jag ville undersöka. Nedan visas intervjuguiden med frågorna som ställdes under 
intervjuerna, intervjusvaren kan tillhandahållas på förfrågan via en Excel-fil. Det blev 36 
stycken frågor. Anledningen till att det blev relativt många frågor var för att jag var tvungen 
att ställa frågorna lite annorlunda och böja dem anpassat efter olika intervjupersoner. R1 och 
R2 fick svara på exakt samma frågor eftersom de är systemleverantörer och har mycket 
kunskap om headless-plattformar. R3, R4, R5 var e-handelsföretag och behövde därför få lite 
annorlunda frågor jämfört med R1 och R2 eftersom de inte hade lika mycket kunskap om 
headless-plattformar. Det var även lite speciellt för R3 som nu var kund av R1:s headless-
plattform, jag ansåg det därför viktigt att fråga lite om hur R3 upplevt skillnaden från att gå 
från en icke-headless till headless-plattform. Anledningen till att R5 inte kunde svara på 
särskilt många frågor var framför allt tidsbrist. Eftersom respondenterna svarade på lite olika 
frågor har jag delat in frågorna i områdena som jag har med i min undersökningsmodell (se 
figur 1 i analysmetod 1.5.3 i metodkapitlet). Dessa områden var alltså kostnad, tillgänglighet, 
skalbarhet/flexibilitet, säkerhet och marknadssegment. Med denna indelning kan jag ändå se 
samband i svaren eftersom frågorna är kopplade till samma område.  

3.3.3 Intervjuguide 

Kostnad 
1. Hur gick implementeringsprocessen? Smidigt/krångligt? Hur lång tid tog det? Hur 

dyrt var det? 
2. Vilka olika typer av problem finns vid implementeringen av en headless-plattform? 
3. Hur ser implementeringsprocessen ut vid införande av StormCommerce? 
4. Har era IT-kostnader förändrats efter ni införde Storm? Lättare/svårare att budgetera? 

Mycket licenser att betala? 
5. Hur skiljer sig kostnaderna i att lägga till moduler från en och samma molnleverantör 

(i en klassisk moln e-handelsplattform) mot att köpa in moduler från flera olika 
leverantörer i en headless-plattform? 

6. Är det någon stor investeringskostnad i början eller betalar man efter användning av 
headless-plattformen? 

7. Ersätts företaget för eventuella missade kunder under tid som systemet ligger nere? 
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8. Vad kostar det att hyra in konsulter för att utföra detta? 
9. Hur mycket IT-kompetens krävs på företag för att kunna ha en headless-plattform? 
10. Hur långt kommer man med den inbyggda funktionaliteten i Storm utan att integrera 

tredjepartslösningar? 
 

Tillgänglighet 
11. Krävs det utvecklare för varje mindre eller större förändring av användarupplevelsen? 
12. Är det möjligt att koppla ihop SV med storm på egen hand eller behöver man hjälp? 
13. Fungerar er e-handelslösning även på plattor, smartphones etc.? 
14. Hur snabbt sker ändringar i systemet? Ex ändra pris på produkt 

 
Skalbarhet/flexibilitet 

15. Vad skiljer att bygga en best-of-breed i headless till skillnad från att bygga best-of-
breed i vanliga molnbaserade plattformar? 

16. Hur skiljer flexibiliteten i headless jämfört med ”vanliga” molnplattformar med 
inbyggt CMS? 

17. Är det möjligt att byta headless-plattform i efterhand? 
18. Hur enkelt är det att uppdatera det visuella/kundupplevelsen eller göra ändringar i 

headless/CMS? Är det lika svårt som att göra uppdateringar i underliggande moduler? 
19. Kan man koppla på vilket affärssystem/PIM/CRM etc. som helst i Storm? 
20. Vad har varit den största skillnaden/förbättringen med att byta till en headless-

plattform? 
21. Har ni använt samma plattform sen ni började med e-handel? Om ja, hur har den hjälpt 

er att växa? Om nej, varför bytte ni? 
22. Hur upplever du flexibiliteten och skalbarheten i erat e-handelssystem? Har ni bytt ut 

mycket delsystem för att bygga ”best-of-breed”? Var det enkelt? 
23. Hur upplever ni användarvänligheten av att justera kundupplevelsen (ex. 

kampanjhantering)? Hur ofta gör ni ändringar i kundupplevelsen? 
24. Har ni olika kundupplevelser för olika kunder? Eller är det möjligt att göra det i ert 

system? 
 
Säkerhet 

25. Är headless alltid molnbaserat? 
26. Kan tex affärssystem hostas internt medans andra tredjepartssystem är i molnet, eller 

måste allt vara i molnet? Headless 
27. Vilka säkerhetsaspekter måste man beakta vid användning av headless-plattformar? 

Finns automatisk säkerhetskopiering etc.? 
28. Tänkte ni mycket på säkerhetsaspekterna av att använda en molnbaserat headless 

plattform? 
29. Hur ser riskerna ut för dataintrång i headless-plattformar? 
30. Vilka anser du vara de största fördelarna och nackdelarna med att välja molnbaserade 

e-handelslösningar? 
 
Marknadssegment 
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31. Hur ser er IT-avdelning ut, har ni mycket IT-kompetens? 
32. Vilket marknadssegment anser du att en fullt ut molnbaserad lösning passar för? 
33. Vilket marknadssegment anser du att en headless-plattform passar för? 
34. Känner du till headless? När skulle det bli aktuellt för er? 
35. Är det någon som inte är i behov av en headless-plattform? 
36.  Hur kan små företag snabbt komma igång med headless utan konsultera och lägga 

stor kostnad på it-konsultuppdrag? 

3.4 Resultat av intervjuer 

De fem intervjuerna tog i genomsnitt en timme att genomföra. R3 och R5 hade ont om tid 
vilket förklarar varför de intervjuerna blev markant kortare än övriga. Det ledde även till att 
alla frågor inte hann ställas till R3 och R5 vilket gjorde att intervjuerna aldrig blev helt 
fullständiga. 
 
 R1 R2 R3 R4 R5 
Datum 2018-03-29 2018-04-17 2018-04-13 2018-04-18 2018-04-19 
Längd 1,5 h 1,5 h 0,5 h 1 h 0,5 h 
Typ av intervju Personlig Personlig Telefon Personlig Personlig 
Plats för intervju R1:s kontor R2:s kontor --- R4:s kontor R5:s kontor 
Läst och godkänt 
transkribering 

Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Observera att det endast var systemleverantörerna (R1 och R2) som frågorna: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 36 ställdes till. Detta på grund av att 
frågorna handlade främst om headless-plattformar vilket övriga respondenter inte hade 
mycket erfarenhet av. Vissa av frågorna riktade sig däremot endast till e-handelsföretagen 
(R3, R4, R5), nämligen frågorna: 1, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 34. Frågorna 4 och 20 riktade sig 
endast till R3 som bytt från icke-headless till headless. Resterande frågor 13, 14, 32, 33, 35 
riktade sig till alla respondenter. Anledningen till att jag ändå valt att ha alla frågor i samma 
intervjuguide är för att lättare kunna se sambanden mellan frågorna i och med att de ligger 
under aspekterna som undersöktes.  
  Svaren av samtliga frågor finns i sin i helhet i en Excel-fil som kan tillhandahållas på 
förfrågan. Istället finns många referat och citat från intervjusvaren i nästa kapitel 4 ”Analys av 
undersökningsresultat”.  
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4. Analys av undersökningsresultat 

I detta kapitel analyseras utdrag från den insamlade empirin (intervjuer och pilotstudie) i 
kapitel 3 mot utdrag från insamlad teori i kapitel 2. Analyskapitlet är indelat underkapitel där 
den första delen handlar om de olika aspekterna som undersökts med ytterligare underrubriker 
inom varje aspekt för att tydligare visa på indikatorer som undersökningen lett fram till samt 
för ökad läsbarhet. Detta kallas enligt Patel och Davidson (2003) för att tematisera helheten av 
analysen. Analyskapitlet avslutas därefter med underkapitlet 4.5 Marknadssegment för 
molnbaserade e-handelsplattformar som analyseras utifrån referat till empiri och teori. 

4.1 Kostnad 

4.1.1 Implementering 

Balachandran och Prasad (2017) anser att ett molnbaserat system tar betydligt mindre tid att 
implementera i verksamheten och kräver heller inte stora kostnader i förväg. Företaget slipper 
därför riskera stora summor pengar på system-implementeringen. Även Kolic et al. (2014) 
och Yu och Ni (2013) menar att molntjänster innebär en lägre tröskel för nystartade företag att 
ta sig in på marknaden tack vare att de inte behöver göra stora investeringar som en 
engångssumma i början. Detta gör det enklare att byta till en annan lösning om den första inte 
skulle fungera i verksamheten.  
  Molnbaserat innebär mindre investeringskostnader och snabbare implementering enligt 
teorin. Efter min undersökning visar det sig att implementeringen av molnbaserat headless 
däremot inte är lika enkel som man kan tro.  
  Kennedy (2017) från min pilotstudie menar att många implementationer som startar med 
headless återgår sedan till en standardarkitektur på grund av kostnad, tid, och 
funktionsprioriteringar. R1 påstår att implementeringsprocessen av deras molnbaserade 
headless-plattform är som snabbast 4-5 månader, normalt är ca 6 månader. R3 påstår däremot 
att implementeringen av deras headless-plattform var ett ganska tungt projekt, men att det 
beror mer på hur projektet bedrivs och företagskulturen än själva systemet man inför. Alla 
respondenter menar att problematik vid implementeringen handlar mer om hur projektet 
bedrivs än vilket system det är som implementeras. De vanliga problemen som uppstår 
handlar faktiskt om kravhantering. Det är svårt att fånga in alla krav och i många fall ändras 
kraven efter tidens gång. 
 Enligt Kumar et al. (2017) kan molntjänster innebära både minskade 
upphandlingskostnader och underhållskostnader för IT. Med molntjänster har företaget alltid 
den senaste tekniken och de behöver heller inte oroa sig för avancerade och tidskrävande 
installationer (Kumar et al., 2017).  
  R3 nämner att baksidan av headless är att du inte kan använda ett färdigt handelskoncept 
mot kunden utan du måste utveckla funktioner specifikt för varje kund, därför tar det lite 
längre tid och kanske är mer tidskrävande än man först tror. Även Powers (2017) från min 
pilotstudie säger att företag ofta får kämpa med teknikövergång, affärsresurser, 
kapitalinvesteringar och sammanhängande beslutsfattande vid implementering av en headless-
plattform. Det finns inget ”en storlek passar alla” som gör att e-handelsföretag kan bli 
headless över natten. Alla företag måste hitta sin egen väg till en headless-baserad e-handel. 
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  R1 och R2 tar även upp problematik med API-hanteringen vid integrering av systemen i en 
headless-plattform. Eftersom det är olika företag bakom systemen som ska integreras i 
headless-plattform är det svårt att lita på varandra och veta vad de andra gör. Vid 
systemintegrering ska man ur ett säkerhetsperspektiv alltid ha inställningen ”trust no one” och 
förutsätta att ingenting fungerar. Detta kräver därför mycket arbete för att få det att fungera. 
Problematiken vid integrering med API:er mellan olika systemleverantörer och faktumet att 
headless-plattformar inte har ett färdigt handelskoncept mot alla kunder utan kräver specifika 
anpassningar för varje kund resulterar i att implementeringen kan ta lång tid.  
   R1 och R2 har startat ett samarbete där R2 som leverantör av CMS har byggt en 
standardlösning av moduler färdigkopplade till headless-plattformen som R2 levererar för att 
det ska gå snabbare och enklare för kunder att implementera den lösningen jämfört med om 
de skulle välja ett annat CMS mot headless-plattformen där de måste bygga hela e-
handelslösningen själva runt headless-plattformens API:er. 

4.1.2 Kostnad för plattformen 

Eftersom begränsat kapital är den största utmaningen för SME-företag (framförallt i 
utvecklingsländer) kan molnteknik möjliggöra tillgången av senaste tekniken till en begränsad 
budget (Kumar et al., 2017). Yu och Ni (2013) menar att det som gör molnet attraktivt för 
SME-företag är att de kan få resurser och tjänster genom att betala en avgift eller hyra. De 
slipper därför stora investeringar på hårdvara, mjukvara och mänskliga resurser. Kostnaden är 
beroende av hur mycket de använder av molntjänsten, behöver företaget exempelvis mer 
lagring eller fler applikationer ökar kostnaden samtidigt som kostnaden även kan minska om 
de väljer att skala ner istället (Kumar et al., 2017). Betalningen för molntjänster baseras på 
antal funktioner, antal användare, volym av datalagring och bandbredd som konsumeras. Ofta 
kan företagen få rabatt om de har långsiktiga kontrakt (Chaffey, 2015).  
  Min fundering kring detta var om det ändå kan bli för höga kostnader för små företag om 
de måste betala höga kapacitets- och driftkostnader varje år/månad istället för en 
investeringskostnad, framför allt vid headless-plattformar där man betalar avgifter till olika 
leverantörer. 
    Fråga 10 i intervjuguiden handlade därför om hur långt man kommer på att använda bara 
headless-plattformen utan integrerade tredjepartslösningar. Enligt R1 kommer man ingenstans 
på att bara använda headless-plattformen eftersom den är beroende av tredjepartslösningar. 
R1 drar en liknelse till att headless-plattformen är som motorn i bilen, och utan ratt, säten etc. 
är den inte särskilt användbar. Allra minst behövs ett front-end eller ett annat system som 
hämtar eller lämnar data. Det finns exempel där det inte finns ett CMS integrerat utan 
slutprodukten är exporter till andra system. Exempel är när headless-plattformen används 
endast som prissättningsmotor. Det finns en funktionalitet i R1:s headless-plattform som kan 
prissätta i förhållande till hur konkurrensen på marknaden ser ut. Användaren kan sätta upp 
regelverk ex. "jag vill vara två procent billigare än konkurrenterna på denna produkt men jag 
ska minst ha den här marginalen". Headless-plattformen läser därefter in konkurrentdata och 
räknar ut vad produkten bör kosta. I vanliga fall är dock grunden att man har minst ett 
affärssystem och front-end kopplat till headless-plattformen (R1).   
  R3 anser att de har förhållandevis låga kostnader för att vara ett stort företag med en 
mycket komplex IT-lösning med både moln och lokalt datacenter. Fördelen är även att om de 
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skulle tappa tillväxt och vilja slimma ned kostnaderna skulle de kunna avsluta pågående 
projekt och endast betala driftkostnad och fast månadsavgift för headless-plattformen. 

4.1.3 Budgetering 

Lazar et al. (2013) påstår att användning av molnbaserade system kan innebära att det blir 
svårare att budgetera IT-kostnader för företaget eftersom IT-kostnaderna blir rörliga istället 
för fasta. Detta är dock mer en fördel än nackdel eftersom företaget därmed endast betalar för 
den data de faktiskt använder och ingenting utöver det, detta innebär därför lägre IT-
kostnader. Chaffey (2015) skriver om hur företaget Intel ha dragit nytta av SaaS, IaaS och 
PaaS. Tack vare att de valde en helt molnbaserad IT-lösning fick de transparanta IT-kostnader 
vilket gjorde det lättare att se exakt hur stor kostnad det är och hur mycket de använder. 
Genom användning av IaaS kunde Intel minska sina infrastrukturkostnader och istället 
förbättra utnyttjandegraden av sina befintliga servrar från 59% år 2006 till 80% år 2010. 
   Av e-handelsföretagen som intervjuades hade endast R3 rörliga kostnader, R4 hade en 
engångskostnad och R5 hade inga IT-kostnader eftersom de använder en gratisversion. R4 
och R5 hade därför svårt att svara angående budgetering av rörliga kostnad för headless 
jämfört med ”vanliga” molnlösningar. 
  R3 och R1 säger båda två att många olika moduler kan innebära mycket olika 
licenskostnader, men att det ändå totalt sett är billigare med headless än en paketerad lösning. 
Kostnaden för headless-plattformen som R1 levererar baseras på en fast och en rörlig 
månadskostnad. Den rörliga kostnaden är beroende av antal produkter, antal API-anrop och 
antal applikationer. R1 påstår även att många systemleverantörer har gratis alternativ 
(freemium) för att locka små aktörer, men att det även finns alternativ som kostar betydligt 
mer (premium). Man brukar få det man betalar för. 
  Vad gäller R3:s headless-plattforms fasta och rörliga kostnader är det relativt enkelt. R3 
säger att de valde fastpris på headless-plattformen där de vet exakt månadskostnad för 
lösningen, sen tillkommer eventuella projektförändringar. Fördelen är också att om de skulle 
tappa tillväxt och vilja slimma kostnaderna skulle de kunna avsluta projekt de håller på med 
och bara betala driftkostnad till Microsoft och fast månadsavgift för headless-plattformen. 

4.1.4 Kostnad för IT-kompetens 

Eftersom företaget slipper anställa IT-personal (som systemadministratörer, tekniker, 
nätverksadministratörer, mjukvaruutvecklare, testare etc.) kan de istället anställa experter för 
deras kärnverksamhet som försäljare, produktchefer, produktionsexperter etc. (Kolic et al., 
2014). 
  I min pilotstudie nämner Kennedy (2017) att en negativ aspekt av att använda en headless-
plattform är att det krävs utvecklare för varje större eller mindre förändring av 
användarupplevelsen. Om företaget själv inte har utvecklare måste de hyra in konsulttimmar 
för detta vilket kan bli mycket dyrt i längden. Många e-handlare ser därför att det är mer 
värdefullt att satsa på stora IT-projekt med långsiktigt värde istället för att göra små ändringar 
hela tiden. Även Yourstone (2017) från pilotstudien påstår att det ofta krävs mer kodning än 
vad man först kan tro och för att bli konkurrenskraftig på sin headless-plattform krävs en hel 
del teknisk kompetens. 
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  R2 menar att molntjänster inte kräver någon direkt IT-kompetens på företagen. Det är i så 
fall för att göra anpassningar som man kanske behöver köpa in konsulttimmar för. Däremot 
kräver headless en helt annan nivå av IT-kompetens för att leverera API:er, det kräver mycket 
tänk bakom. R2 påstår att det från kundens perspektiv inte är säkert att det krävs utvecklare 
för ändringar i användarupplevelsen, men att de flesta e-handelsprojekt runt headless-
plattformar kräver utveckling och framför allt mycket jobb av systemleverantörernas partners. 
För e-handelsföretagen som vill sälja sina produkter på nätet är lösningen starkt knuten till 
deras identitet och affär, därför är det oerhört viktigt att det blir rätt. För att kunna bygga dessa 
unika lösningar krävs det därför en del arbete från utvecklare (R2). 
  Att hyra in konsulter för att bygga anpassningar i e-handelslösningen är svårt att säga 
generellt vad det kostar eftersom det är mycket olika beroende på webbyrå/designbyrå (R1). 
   R1 menar däremot att företaget inte behöver ha en egen IT-avdelning för att kunna ha en 
headless-plattform, däremot behöver de en duktig implementationskonsult. Enligt R1 kan 
även små företag ha headless-plattformar, men att mycket små nystartade företag som öppnat 
ett TicTale konto och exempelvis säljer väskor som de själv importerat från Italien, är inte 
riktigt målgruppen för denna lösning utan det krävs en viss volym i företaget. 

4.1.5 Ersättning från leverantör 

I litteraturen framgick det att molnbaserade e-handelslösningar sällan ersätts för eventuella 
missade kunder under tid som systemet ligger nere. Även om molnleverantörerna garanterar 
mycket hög tillgänglighet av systemet (99,9%), ersätter de inte företaget för eventuella 
missade kunder under tid som systemet är nere vilket däremot interna traditionella system 
oftare har garantier för (Kolic et al., 2014). 
  Det finns inget generellt svar för vad som gäller allmänt för headless-plattformar, men 
headless-plattformen som R1 levererar har ersättning för det. R1 menar att det beror på vilket 
SLA du köper till erbjudandet, men att i SaaS tjänster spelar det ingen roll vad som inte 
fungerar eftersom leverantören är ansvarig för allting.  

4.2 Tillgänglighet 

4.2.1 Tillgänglighet av plattformen 

Lazar et al. (2013) menar att ett företag med molnbaserade system blir helt beroende av att 
molntjänsteleverantören upprätthåller sina system och servrar. Om molntjänsteleverantörens 
system går ned går även alla deras kunders system ned. Balachandran och Prasad (2017) 
nämner också att en risk med tillgängligheten i molnet är att det är få molntjänsteleverantörer 
som har sin support öppet dygnet runt. Om företaget får problem med sina system är de 
beroende att molnleverantören kan hjälpa dem. 
  I min pilotstudie framgick det att de flesta e-handelsföretagen som använder traditionella 
väletablerade e-handelslösningar uppdaterar sin hemsida med några veckors mellanrum. 
Amazon däremot, som använder headless, uppdaterar istället sin hemsida ungefär var 11 

sekund (McLachlan, 2017).  
  I intervjuerna anser R2 att det krävs en del utveckling för att kunna bygga anpassningar för 
att e-handelslösningen med headless-plattform ska passa det specifika företaget. Detta kan 
göra att man behöver hyra in konsulter för detta. För själva implementeringen av headless-
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plattformen krävs mycket anpassningar som gör att det blir svårt att integrera det helt på egen 
hand. Lösningen som R1 + R2 har byggt där R1:s headless-plattform är färdigintegrerad mot 
R2:s CMS är ett alternativ för e-handelsföretag som vill ha en snabbare implementering och 
inte vill bygga alla moduler själv. Som R2 säger är e-handelslösningen starkt knuten till e-
handelsföretagets identitet och affär, därför är det oerhört viktigt att det blir rätt. Därför finns 
inget helt färdigt handelskoncept som fungerar mot alla kunder utan det kommer alltid krävas 
anpassningar, men R1 + R2 har underlättat en stor del av det.    
  Angående fråga 14 om det går att integrera en headless-plattform och CMS på egenhand 
för kunderna säger R1 att det inte behövs nu eftersom R1 och R2 redan byggt en sådan färdig 
integration. R2 har byggt sitt CMS som en färdig modul som man kan köpa till headless-
plattformen färdigbyggt. Man skulle kunna göra integrationen helt själv precis som man gör 
med andra plattformar, men genom att välja den färdiga integrationen mellan R1 och R2 får 
du även saker som inloggningen mot headless-plattformen, det behöver man inte bry sig om 
när man sitter och kodar sina anpassningar i CMS:et. 

4.2.2 Flexibel arbetsmiljö 

Balachandran och Prasad (2017) säger att en fördel med molnbaserade system är att de 
anställda kan nå systemen även när de inte befinner sig på kontoret och kan därmed jobba 
hemifrån eller ute hos kunder. Även Song et al., (2017) tar upp fördelen att med molnteknik 
kan e-handelssystemen köras även på mobiler eller läsplattor som annars inte brukar klara av 
att köra traditionella e-handelssystem (Song et al., 2017).  
  R4, som inte använder en molnbaserad plattform säger att de kan köra sitt e-handelssystem 
på läsplattor när de är ute hos kunder. Förmodligen är detta alltså inte något stort problem 
idag. R4 tror dock det fungerar bättre i headless eftersom man kan anpassa efter enhet mer.  
I min pilotstudie säger Johansson (2017) att med en headless-plattform sköts 
affärsprocesserna i e-handelsplattformen och CMS:et istället. På det sättet slipper du 
svårjobbade och tröga affärssystem som är svåra att bygga flexibilitet i. Detta möjliggör mer 
agilt arbete inom verksamheten. 
   Kumar et al. (2017) anser däremot att ett orosmoment med molnteknik är tillgången vad 
gäller internetanslutning och hastighet av molntjänsterna. Chaffey (2015) anser att det finns 
risk att molnbaserade databaser har lägre prestanda än en lokal databas. Detta kan jämföras 
med exempelvis Gmail eller Hotmail som är e-post system som nås över internet, de har 
aldrig riktigt lika korta svarstider som en lokal e-post på datorn.  
 Samtliga respondenter påstår att deras e-handelsplattform uppdaterar ändringar i systemet 
direkt. R2 säger dessutom att det finns en del i headless-plattformen som är "cachead" 
(cacheminne = minne som tillfälligt lagrar instruktioner och data som datorn troligen snart 
kommer behöva igen. Cacheminnet ligger närmare processorn än vad arbetsminnet gör).  

”Vi cachar ju till viss del priser för att kunna lista dem snabbt. Men när du däremot klickar 
på produkten så får du priset från Storm (färskvara). Så det skulle kunna vara att de sänkt 
priset men inte indexerat om och då skulle de vara fel i produktlistan men rätt på 
produktsidan. (R2)”  
”För att uppnå bästa användarupplevelsen för besökaren i slutändan vill du ha en snabb 
webbsida. Speciellt med e-handel vill du kunna få blixtsnabba svar när du söker efter 
produkter. Därför har vi sett till att ha detta lokalt i CMS:et, så vi indexerar upp all 
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produktinformation i CMS:ets index. När du ställer en fråga och frågar efter produkter 
kommer den bara vara lokalt i CMS:ets index. Däremot är det viktigt att tänka på att den 
info som ligger i headless-plattformens index är en "cache" och den är gammal så fort den 
lagras där. Exempelvis lagerstatus är färskvara, därför hämtas detta ur headless-
plattformen direkt, detta laddar bara en produkt vilket gör att det ändå går fort att göra på 
det sättet. (R2)” 

4.3 Skalbarhet/flexibilitet 

4.3.1 Möjlighet till ”best-of-breed” 

Edmar (2016) menar att skalbarheten för nyttjandet av systemet i princip blir obegränsad som 
molntjänst, eftersom du endast betalar för de applikationer och datalagring du behöver kan du 
enkelt addera mer eller skala bort till mindre allt eftersom verksamhetens IT-systemkrav 
förändras. Lundgren (2017) i min pilotstudie menar att med headless kan du implementera e-
handelsplattformen utan att veta vilket CMS eller affärssystem du vill jobba med om några år 
eftersom du kan byta designbyrå och utvecklare utan problematik för din front-end tack vare 
att alla kärnprocesser finns i headless-plattformen.  
  Enligt Kolic et al. (2014) utvecklas molnbaserad mjukvara vanligtvis för att användarna 
ska kunna anpassa/skräddarsy lösningen efter deras behov genom att lägga till eller ta bort 
moduler. Detta ska endast kräva genomsnittlig datorkunskap. Chaffey (2015) säger däremot 
att en nackdel med molntjänster att de inte kan skräddarsys på samma sätt som inköpta interna 
system. Gibson et al. (2012) skriver att det nu är möjligt att använda mellanskikt och API:er 
för att utveckla applikationer på leverantörsoberoendeplattformar. Detta ger möjlighet för 
användaren att välja vilken molnleverantör deras applikationer ska driftas hos.  
   R1 säger att med traditionella system där man har en svit av produkter som är tänkta att 
lösa alla världens problem (dvs. monolit tänk), är den uppenbara nackdelen att du inte får den 
bästa funktionaliteten i alla delar. Med tanke på hur många nya produkter det kommer som 
löser olika saker är det omöjligt att en leverantör kan vara bäst på allt. R1 menar att 
möjligheten till best-of-breed är betydligt större i en headless-plattform jämfört med andra 
molnbaserade e-handelslösningar eftersom du har möjligheten att plocka de bästa delarna från 
olika leverantörer. Fördelen med att bara ha en systemleverantör kan vara att man själv inte 
behöver tänka lika mycket vilka produkter man ska välja jämfört med om du ska välja 
produkter från alla olika leverantörer. R1 menar inte att det nödvändigtvis är en fördel för små 
företag att välja monolitiska lösningar, men att om de väljer en headless-lösning krävs det att 
de har en duktig konsult med sig som kan guida dem genom processen att skaffa headless. 
Enligt R1 är en annan fördel med headless att det går att integrera vilket system som helst, 
oberoende vilken teknik den är byggd av.  
  Genom att kontinuerligt testa olika lösningar för att optimera kundupplevelsen kan företag 
vinna över kunder och bli mer konkurrenskraftiga. Detta är något Amazon är duktiga på och 
det har gjort dem mycket framgångsrika (McLachlan, 2017). 
  Angående hur e-handelsföretagen själva upplever flexibiliteten i sina e-handelsplattformar 
svarade R5 att de är nöjda i dagsläget eftersom de inte haft särskilt höga krav än så länge. De 
anser att det är lätt att lägga till produkter, nya plugins och betallösning. Man kan skapa 
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relationer mellan produkter osv. Mer funktionalitet än vad de redan har behöver de inte i 
dagsläget. R4 upplever däremot mycket låg flexibilitet i deras nuvarande system. 

 ”Vi har försökt byta ut delar av systemet för att bygga best-of-breed. Sen står man för ett 
vägval där man får välja på hur mycket det är värt att förändra eller om det är enklare att 
bara byta helt. "man kan ju måla ett lik" men för att få full effekt av e-handelslösningen är 
det ju bättre att byta helt. (R4)”  

R4 menar även att eftersom systemleverantören de har (som utvecklar åt dem) är ganska liten, 
blir det en begränsning i kompetensen och det är en nackdel för att kunna utveckla systemet 
precis som de vill ha det. 
  I min pilotstudie påstår Johansson (2017) att det är en oerhört stor skillnad i att bygga ett 
bra CMS, e-handelsplattform, affärssystem eller andra system som PIM, betalning, sök. 
Fördelen med headless är att kunna plocka ihop en best-of-breed lösning med en 
specialistaktör av respektive system.		

4.3.2 Systemleverantörsberoende 

En nackdel med molntjänster som Yu och Ni (2013) nämner är att om en applikation 
utvecklas hos en speciell molntjänstleverantör är det inte säkert att det går att flytta 
applikationen till en annan leverantör senare. Kolic et al. (2014) och Kumar et al. (2017) 
påstår att det är lätt att bli låst vid en molntjänsteleverantör. Molntjänsteleverantören hjälper 
gärna sin kund med att flytta data från det gamla interna systemet till deras nya molnbaserade 
system. Om kunden sedan skulle vilja byta till en annan molnleverantör kommer sannolikt 
dessa molnleverantörers system fungera mycket olika vilket gör det problematiskt att byta 
molnleverantör.  
  I min pilotstudie menar Lundgren (2017) att den stora fördelen med headless är att det är 
enkelt att byta delsystem utan att behöva byta hela systemlösningen. Du kan även välja att 
skapa egen funktionalitet efterverksamhetens behov genom att skapa egna moduler. Detta gör 
att systemet verkligen blir skräddarsytt efter just din verksamhet. 
  Intervjufråga 17 handlade om ifall det är möjligt att byta headless-plattform i efterhand 
eller om man blir låst till den headless-leverantören. R1 säger att det är som att operera in ett 
nytt hjärta, alltså inte särskilt enkelt. Det är mindre jobb än att byta ut front-end och 
underliggande moduler eftersom du i det fallet inte kan dra nytta av de data du redan har i 
front-enden, utan måste bygga ett nytt front-end. Eftersom du inte har någon egentliga data i 
själva headless-plattformen utan den hämtar data från andra system, kan du på därmed ha kvar 
all data i front-enden och underliggande moduler utan att bygga om det. Men det är dock 
vanligare att man byter ut front-enden eftersom det är kortare livscykel på front-end tekniken 
än på headlesstekniken. Ju mer uppdelat e-handelslösningen är desto mer flexibilitet till att 
byta (R1). 
  R2 anser att utifrån deras perspektiv som leverantör av CMS är det inte jättepositivt att 
”head” delen av headless är flexibel eftersom det finns en risk att de bli bortbytta, men å andra 
sidan om det hade funnits ett fast CMS i headless-plattformen hade det var betydligt svårare 
för oss att integrera om en kunde ville byta till oss.  

”En annan fördel med att vara CMS till en headless-plattform är att vi inte behöver 
ansvara för någon funktionalitet/affärslogik kring e-handel utan vi ansvarar bara för 
front-end delarna och presentationslogiken (R2)”.  
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  Både R4 och R5 har haft samma e-handelsplattform sedan start. I R5:s fall handlar det om 
att de är nöjda med plattformen de har idag, än så länge ser de inga begränsningar och att de 
inte har några planer på att växa och bli jättestora eftersom det endast är en hobbyverksamhet. 
R4 svarade att de inte är nöjda med sin nuvarande e-handelsplattform på grund av att den inte 
hjälpt dem växa. Ångrar i efterhand att de inte valde en molnbaserad eller open source 
plattform (öppenkällkod = källkoden är tillgänglig att utveckla för allmänheten, kräver ingen 
licens etc.) eftersom det hade gett Google-optimeringen gratis. Nu får de istället jobba mycket 
med att utveckla verktyg till att bli mer optimerat för Google. R4 menar att de lever mycket 
på sökmotorförsäljning, därför är det viktigt att kunna Google-optimera. Anledningen till att 
R4 ännu inte bytt e-handelsplattform är för att de är ett ganska litet företag och därför krävs 
det mycket kraft för att kunna göra ett sådant byte.  

4.3.3 Personifiering och kundunika upplevelser 

Enligt R3 har det skett en stor förändring sedan de bytte till headless-plattform. I den tidigare 
e-handelslösningen de hade fanns i stort sätt bara ett CMS med fristående shoppar på Jetshop. 
För varje ny kund som skulle handla på webben fick de sätta upp en ny Jetshop, vilket kunde 
ta 2-3 veckor för varje aktivering om man inte skulle köpa via deras vanliga marknad. 
Eftersom R3 jobbar med B2B krävs fullständigt unika uppsättningar med funktioner och 
kundunika avtal, att skapa detta i deras tidigare system var otroligt komplicerat. R3 har alltså 
upplevt stor skillnad med den nya headless-plattformen, dessutom fick de ett PIM i headless-
plattformen vilket de inte hade tidigare. Dock upplever R3 ändå att det är mer B2C stöd i 
headless-plattformen än stöd för B2B.    
  R4 tror att de skulle ha behov av att kunna skapa olika användarupplevelser för olika 
kunder eftersom de jobbar B2B och har extremt mycket produkter på siten. Tyvärr finns inte 
den funktionaliteten i deras nuvarande system och det finns heller ingen kompetens hos deras 
systemleverantör för att kunna utveckla det.  
  R5 anser sig inte ha behov av att skapa kundunika lösningar i dagsläget men att de ändå 
har börjat titta på att IP-anpassa eller personifiera upplevelsen och tror att detta går att fixa 
med plugins till Wordpress.  

4.4 Säkerhet 

4.4.1 Risk för förlorade data 

Molnbaserade system bygger oftast på en spänstig och robust arkitektur och molntjänsterna 
erbjuder oftast automatisk säkerhetskopiering av data. Ofta ingår även katastrofåterställning i 
molntjänsterna vilket är en viktig fördel (Balachandran & Prasad, 2017). Gibson et al. (2012) 
menar att för att minimera riskerna med SaaS måste företag förstå vilka säkerhetspolicys SaaS 
leverantören har. Frågor som företag bör ställa till leverantören är: Hålls data krypterad? 
Vilka SaaS anställda har tillgång till roten av databasen? Är klientdata separerad? Vilka 
säkerhetskontroller finns? Vilken data fångas i revisionsloggar? 
   R1 säger att några av säkerhetsåtgärderna de tillhandahåller för deras headless-plattform är 
automatisk säkerhetskopiering, full redundans och virtuellt skalbar dvs. kan lätt öka antalet 
servrar som headless-plattformen körs på. 
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  I interna system är det större risk för mänskliga misstag i systemen, eller ogynnsamma 
händelser som exempelvis översvämning eller brand vilket kan förstöra hårdvaran där data 
lagras (Lazar et al., 2013). Data i molnet kan inte påverkas på samma sätt. Molnleverantören 
har större säkerhet kring hur och var servrarna är placerade och även om molnleverantörens 
servrar skulle bli förstörda av en ogynnsam händelse kan företaget välja att lagra sin data på 
olika virtuella servrar placerade på olika ställen (Lazar et al., 2013).  
    Enligt R1 kan man välja att drifta front-end, affärssystem m.m. var man vill men själva 
headless-plattfomen är en SaaS lösning och är därför alltid i molnet. R2 anser att det blir 
säkrare om man stänger in systemen internt och att det är på det viset exempelvis banker 
resonerar. Att ha allt som SaaS tjänster gör det självklart mer exponerat för attacker (R2). R2 
påstår även att för små företag som inte har kompetensen och möjligheten att lägga mycket 
resurser på säkerhet är det troligtvis ett säkrare val att ha allt i molnet.  
  ”Systemleverantören av exempelvis headless-plattformen vet säkert mycket bättre hur man 
skyddar deras system än om vi som CMS-leverantör skulle skydda det inbyggt i vårt CMS 
(R2).” 
Kumar et al. (2017) menar att en säkerhetsrisk när det gäller molntjänster är att 
molnleverantören har tillgång till alla sina kunders data. Det finns en risk att de medvetet eller 
omedvetet använder den data till obehörigt ändamål. Majoriteten av säkerhetsbristerna i PaaS 
ligger faktiskt i ansvaret hos molnleverantören (Gibson et al., 2012). Edmar (2016) skriver om 
utmaningen som kund till molntjänst att veta var ens data lagras eftersom molnleverantören i 
sin tur ofta hyr lagring från en underleverantör. Det finns även risk att molnleverantören 
flyttar kundens data mellan olika underleverantörer och ibland även mellan olika länder. 
Kumar et al. (2017) pekar också på faktumet att molntjänster innebär en delad pool av 
resurser med andra kunder som nås via internet gör att många företag inte litar på 
tillförlitligheten hos molnleverantören.  
  Som R2 nämner kan detta vara några av anledningarna till att banker och andra 
myndigheter med mycket känsliga data väljer att inte ha sin data i molnet.  

4.4.2 Risk för dataintrång 

Molntjänsteleverantören har oftast betydligt mer IT-kompetens än vad företaget själv skulle 
kunna bidra med (Lazar et al., 2013). Samtidigt som det ökar säkerheten i och med 
återskapandet och säkerhetskopieringen finns det alltid en risk att molntjänsteleverantören blir 
hackad och känslig information blir stulen (Balachandran & Prasad, 2017). Eftersom data i 
molnet korsar flera vägar när information ska hämtas och lämnas mellan system innebär detta 
en ökad risk för att någon kommer åt informationen där i mellan genom avlyssning eller 
dataintrång (Lazar et al., 2013). 
  R1 ansåg att det inte är någon större skillnad på risker för dataintrång i headless-
plattformar jämfört med andra SaaS-plattformar. Det är inte superkänsliga data i en headless-
plattform, det mesta av data exponeras redan. Känsliga data ligger oftast i tredjepartssystem 
som exempelvis affärssystem. Hur vida plattformen är SaaS eller driftas lokalt gör ingen 
skillnad i säkerhet eftersom systemen är uppkopplade till internet oavsett. I en SaaS-tjänst 
finns oftast mer resurser att lägga på säkerhet eftersom flera kunder/organisationer hanteras på 
samma plats. 
   R2 påstår att i en headless-plattform där alla omkringliggande SaaS tjänster och system är 
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skilda från varandra blir det säkrare än att ”slänga ihop allt i en stor hög”, ju mer uppdelat 
desto mer säkerhet. R2 menar att fördelen med headless är att företag tvingas ta beslut om hur 
de ska ”accessa” och hur de ska ta hand om säkerhet. Detta har de inte behövt tänka på 
tidigare eftersom de var ”innanför sina brandväggar”. Det är viktigt att ta beslut kring hur det 
ska göras på rätt sätt (R2). R2 säger också att en headless-plattform innebär fler attackvektorer 
med öppna end-points vilket kan innebära större risk för dataintrång jämfört med stängda 
monolitiska system där det inte heller finns nätverksuppkopplingar. Men å andra sidan finns 
det även bättre möjlighet att bygga in skydd där man skiktat lösningen. Om man påverkar en 
del i headless-plattformen och lyckas attackera den lösningen tar du inte med dig själva front-
end. Alltså finns det både för-och nackdelar.  
  R4 säger att deras val till att inte ha en molnbaserad lösning berodde inte på 
säkerhetsaspekterna. R4 ser inga problem i att ha det i molnet eftersom det kommer nya 
lösningar som utvecklas hela tiden. På grund av bristande IT-kompetens valde R4 ändå att 
outsourca e-handelslösningen till en lokal leverantör.  
  R2 berättar att de valde att gå över från traditionella licenslösning till att bli en 
molnbaserad tjänst. Idag väljer 9 av 10 nya kunder den molnbaserade versionen. Även äldre 
kunder går över till den molnbaserade versionen. Det beror på att IT-avdelningarna har bytt 
folk som inte kan med systemet längre och att drift av lösningar som är exponerade mot 
internet är en stor säkerhetsrisk och därför är det viktigt att ha hög kompetens om det vilket 
systemleverantören ofta har mer av jämfört med företagets egna IT-avdelning (R2). 

4.5 Marknadssegment 

4.5.1 Marknadssegment för molnbaserade plattformar 

Av e-handelsföretagen jag intervjuade var det endast R3 som hade en egen IT-avdelning. R4 
hade ingen egen IT-avdelning utan hade outsourcad hela den delen till en lokal leverantör. R5 
hade heller ingen IT-avdelning men ägaren dvs. R5 själv agerade allt i allo och därmed även 
”IT-personal”.  
    Yu och Ni (2013) anser att det finns en del aspekter ett SME-företag bör ha i åtanke vid 
införandet av en molntjänst. När de bör köpa in tjänsten? från vilken leverantör? och vilken 
typ av molntjänst? De aspekter företaget bör ha i åtanke vid valet är bl.a. storleken på 
verksamheten, statusen och skalan av e-handelsutvecklingen, krav på datasäkerhet, 
verksamhetens särdrag och egenskaper. Enligt Kumar et al. (2017) finns det barriärer som 
hindrar SME-företag att investera i ICT. Dessa barriärer är stora kostnader, brist på mänsklig 
kompetens, brist på kunskap om ICT och dess möjligheter och säkerhet- och integritetsrisker.  
Kumar et al. (2017) påstår också att SME-företag kan bli mest lönsamma om de anskaffar 
molntjänster för beräkningskrävande jobb som avancerade dataanalys, optimering, 
riskmodellering och simulering. 
  Molnbaserat innebär mindre investeringskostnader och snabbare implementering enligt 
teorin. Efter min undersökning visar det sig att implementeringen av headless däremot inte är 
lika enkel som man kan tro men att problem som uppstår under implementeringen beror mer 
på hur projektet bedrivs än vilket typ av system som införs. Kravhantering är alltid en 
utmaning.  
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 R4 anser att molnbaserade e-handelsplattformar passar alla typer av företag, både stora och 
små. Trots att R4 för tre år sedan själv valde en icke-molnbaserad plattform förstår hon idag 
inte varför någon skulle vilja välja det. R4 menar att det krävs mycket kompetens och att 
ständigt vara uppdaterad på branschen om man ska ett internt system. Det är svårt att vara bäst 
på allt och svårt att kritisera sig själv, därför blir man lätt hemmablind. Det kräver dessutom 
att man själv har koll på vilka versioner man ska uppdatera till och inte, samt vad de 
innehåller.  
  R2 menar att molnbaserade system allmänt passar för alla.  

”Den stora fördelen är att man inte behöver kunna allt om systemen själva utan man 
lämnar över det till systemleverantören som är specialister i det systemet och på det sättet 
får du definitivt en bättre lösning. Det är vanligt att man med exempelvis införande av en 
open source-lösning har en person som brinner för det och kan det och när allt är 
uppbyggt och den personen byter jobb så är det svårt för någon annan att ta över det. Då 
är SaaS lösningar alltid att föredra eftersom det är någon annan som tar hand om det. 
(R2)” 

 Samma tänk gäller även headless-plattformar eftersom de också är en typ av SaaS-tjänst. R2 
nämner även att en fördel med headless är att man tvingas definiera gränssnitt mellan saker 
och det underlättar för att sedan kunna byta ut delar lättare. 

4.5.2 Marknadssegment för headless-plattformar 

Angående vad respondenterna själva trodde att en headless-plattform skulle passa för typ av 
företag svarade samtliga respondenter att det är mycket brett. Det spelar ingen roll vilken typ 
av e-handelsföretag du bedriver utan mer om storleken på företaget. R3 anser att det mer 
beror på hur konverteringsgraden och den totala omsättningen ser ut i företaget. Samtliga 
respondenter var överens om att headless inte är något för små nystartade företag eftersom det 
kräver en del omsättning och kan bli dyrt att komma igång. R2 påstod att det heller inte finns 
något stort behov av headless inom offentlig sektor eftersom de kanske inte är beredda att 
betala det priset när det är mycket funktionalitet som de inte kommer använda. Det finns dock 
en del B2B i offentlig sektor och man bör därför inte utesluta det helt, men att det finns 
betydligt större behov i privat sektor. R3 påstod att headless-plattformar passar bra för företag 
som har lika krav på funktionalitet och grafisk profil på nätet eftersom man med headless får 
det precis som man vill. R1 ansåg att headless passar för företag som har lite högre 
komplicerade affärskrav och ett sortiment som rör på sig med mycket prisuppdateringar, samt 
att företaget säljer på många olika marknader och har hög expansionstakt. R1 tror headless 
skulle passa extra bra för B2B eftersom det finns mycket funktionalitet för kundunika 
sortiment etc. Det skulle även passa extra bra för mellanstora retailbolag som vill ha 
omnikanalfunktioner. Alltså passar headless för alla typer av e-handelsbolag som ligger långt 
fram och bara säljer online (R1).  
   R2 tyckte att headless skulle passa både stora och små företag men framförallt små företag 
som inte har den IT-kompetensen lokalt. Dock har headless-plattformen en prislapp som 
kräver att man har en viss mognad och vet vad man sysslar med, samt att man insett 
problemen med att inte ha denna typ av lösning. Det är först när man har en viss volym som 
man kan dra nytta av denna typ av lösning. Enligt R2 är headless för storskalig e-handel där 
man bygger en lösning som man ska förvalta över tid och är mån om att man ska kunna byta 
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ut komponenter och ha definierade gränssnitt mellan olika tjänster man har via REST API:er 
exempelvis.  
  R4 hade en teori om att headless-plattformar skulle fungera bättre i andra länder än i 
Sverige eftersom vi svenskar är mycket kostnadsmedvetna. R5 som är ett mycket litet företag 
sa att headless inte lockade dem eftersom det förmodligen kräver ganska mycket 
utvecklingskostnader och konsulttid för att komma igång och att de heller inte har några 
planer på att växa och bli jättestora. R4 som också är ett mindre e-handelsföretag tyckte det lät 
mycket intressant med headless, speciellt eftersom det är leverantörsoberoende. R4 menar att 
man idag ofta blir starkt bunden till en leverantör även med en öppen lösning och att man med 
en headless-plattform borde komma förbi en del av integrationsproblemen man annars brukar 
stöta på. R4 tror dock att systemleverantören av headless-plattformen måste vara duktig på att 
förklara nyttan med detta system för att någon ska våga byta till det, så att tröskeln inte 
upplevs jättestor. 
  I Pilotstudien påstår Kennedy (2017) att headless-plattformar levererar en konsistent 
design och kundupplevelse i alla olika kanaler och passar därför bra för företag med 
omnikanalstrategi. Med headless kan ett företag som redan investerat i ett CMS enkelt lägga 
på stöd för att skapa en komplett e-handelslösning. 
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5. Slutsatser 

På uppdrag av Soleil IT ska jag i denna uppsats redogöra för- och nackdelar med en 
molnbaserad e-handelsplattform utifrån aspekterna säkerhet, kostnad, tillgänglighet och 
skalbarhet/flexibilitet. Utifrån dessa aspekter ska uppsatsen redogöra för vilket 
marknadssegment en molnbaserad e-handelsplattform passar för samt vilket 
marknadssegment en molnbaserad headless-plattform passar för. Marknadssegmenten Soleil 
IT ville att jag skulle redogöra mellan var små, medelstora och stora e-handelsföretag, samt 
offentlig sektor.  
 
Undersökningsfrågor: 

1 Vilka för- och nackdelar finns i molnbaserade e-handelsplattformar vad gäller 
aspekterna kostnad, tillgänglighet, skalbarhet/flexibilitet och säkerhet? 

2 Vilket marknadssegment passar en molnbaserad e-handelsplattform för? 
3 Vilket marknadssegment passar en molnbaserad headless-plattform för? 

5.1 Slutsatser om för- och nackdelar om molnbaserade e-

handelsplattformar 

Anledningen till att slutsatserna för undersökningsfråga 1 blev relativt långa var för att Soleil 
IT ville att jag skulle redogöra för- och nackdelar för dessa aspekter. Att redogöra kräver 
därför lite längre förklaring än enstaka meningar.   

5.1.1 Kostnad 

Implementering 
Molnbaserade e-handelsplattformar innebär lägre investeringskostnader och snabbare 
införande. Problem som uppstår under implementeringen beror mer på hur projektet bedrivs 
än vilket typ av system som införs. Kravhantering är alltid en utmaning.  
  Undersökningen som genomförts tyder dock på att införandet av just headless däremot inte 
är lika enkel som man kan tro eftersom det inte finns något färdigt handelskoncept utan det 
måste byggas specifika lösningar för varje företag. Integrering mellan olika 
systemleverantörer är svårt eftersom det kan innebära mycket risker och man alltid ska tänka 
“trust no one”. Dock kan detta vara bättre i längden eftersom företagen tvingas ta beslut kring 
åtkomst vilket gör systemet säkrare och bättre. För företag som vill satsa på att växa är 
headless ett bättre långsiktigt val trots krångligare implementering eftersom de kan byta ut 
delsystem i efterhand vilket är betydligt enklare än att byta hela lösningen.  
 
Kostnad för plattformen 
Molnbaserade e-handelsplattformar innebär en rörlig kostnad som är flexibel efter hur mycket 
företaget använder av plattformen. Fördelen med rörliga kostnader är möjligheten till att 
bygga på eller skala bort delar av plattformen allt eftersom verksamhetens behov förändras. 
Detta gör att varenda krona av IT-kostnaderna utnyttjas mer än vid kompletta interna system 
med en stor investeringskostnad där företag sällan använder hela systemfunktionaliteten. 
I headless-plattformar kan det bli mycket licenskostnader eftersom licensavgifter betalas till 
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flera olika leverantörer, till skillnad från att bara ha en molnleverantör som ofta kan ge 
rabatter desto mer tillägg som görs till plattformen. I en headless-plattform krävs att ha minst 
ett system integrerat mot plattformen (och plattformen i sig är heller inte gratis). Detta gör att 
det krävs viss volym i företaget för att kunna anskaffa en sådan lösning. Det finns dock gratis 
alternativ av systemlösningar. Detta innebär att ett företag skulle kunna börja med ex. ett 
gratis CMS och sedan byta ut det när verksamheten fått mer tillväxt. 	
 
Budgetering 
Rörliga kostnader kan vara svårare att budgetera men ger mer kontroll över vart pengarna går. 
I många fall går det att välja en fast prismodell av den molnbaserade lösningen där företaget 
vet exakt månadskostnad och att det endast tillkommer extra kostnad för eventuella 
projektförändringar. Fördelen med att ha en rörlig kostnad är om företaget skulle tappa 
tillväxt, de kan därmed avsluta pågående projekt och bara betala den fast månadsavgiften. 
Dessutom är det enklare att se exakt var IT-kostnaderna går och vad som faktiskt används. 
Budgetering av rörlig kostnad är inget som skiljer sig i molnbaserade headless eller icke-
headless plattformar.  
  Att molnbaserade e-handelsplattformar innebär en rörlig kostnad tyder på att det inte 
passar lika bra för verksamheter inom offentlig sektor eftersom den sektorn har strikta 
ramverk att hålla sig inom för budgetering. Många verksamheter inom 
offentlig sektor får heller inte göra vinst eller förlust utan har som mål att göra ett noll 
resultat. I privat sektor är det möjligt att göra förlust ett år och vinst en annat år vilket gör det 
lättare att ha en rörlig kostnad som kan variera över tid.  
 
IT-kompetens 
Fördel med molnbaserade e-handelsplattformar är att företaget lämnar över allt ansvar för 
plattformen till systemleverantören och behöver därför inte ha någon egen IT-avdelning. 
Företag kan därmed investera mer pengar på sin kärnverksamhet istället.  
  I headless-plattformar är detta inte alltid lika enkelt. Det är framförallt i implementeringen 
av headless-plattformen som det krävs utvecklare. När den väl är i drift ska det endast krävas 
utvecklare för eventuella förändringar. Har företaget inte en egen IT-avdelning måste de hyra 
in konsulter för detta, vilket kan bli dyrt i längden eftersom syftet med headless-plattformen är 
att kunna göra ändringar enkelt och ofta. Detta tyder också på att en headless-plattform inte är 
något för mycket små verksamheter. 	
	
Ersättning från leverantör 
Det sägs att molnbaserade e-handelsplattformar har mycket hög tillgänglighet och därför 
sällan har ersättning för missade kunder under tid som systemet ligger nere. Det går inte att 
säga generellt vad som gäller alla molnbaserade e-handelsplattformar utan detta beror mer på 
vilket SLA företaget väljer att köpa till.  

5.1.2 Tillgänglighet 

Tillgänglighet av plattformen 
Med en molnbaserad e-handelsplattform är e-handelsföretaget mycket beroende av att 
molnleverantören upprätthåller sina system och servrar, samt att de har sin support öppet 
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dygnet runt. Om företaget får problem med sina system är de helt beroende av 
molnleverantören. Detta kan ses som en nackdel jämfört med interna system där företaget har 
en egen IT-avdelning som kan åtgärda problemet direkt. Å andra sidan kan det vara en fördel 
för mindre verksamheter som inte har resurser för en välutvecklad IT-avdelning. För mindre 
verksamheter kan det vara en trygghet att lämna över det ansvaret till en molnleverantör. För 
att jämföra detta med headless-plattformar där man är beroende av flera olika 
systemleverantörer finns det både för och nackdelar. Nackdelen är att flera olika leverantörer 
måste upprätthålla sina system och servrar vilket innebär större risk att någon av dem går 
ned jämfört om man bara är beroende av en leverantör. Fördelen med detta är dock att om ett 
system går ned exempelvis betallösningen, funkar fortfarande alla andra system och e-
handelssiten kan hållas uppe för att kunder fortfarande ska kunna vara inne på e-handelssiten 
men dock inte genomföra köp.  
 
Flexiblare arbetsmiljö	
En annan fördel med tillgängligheten i molnbaserade system är att de även fungerar på 
enheter som smartphones och läsplattor vilket interna system sällan gör. Dessutom är de 
endast beroende av internetuppkoppling vilket gör att anställda kan nå systemet vart de än 
befinner sig. Ett orosmoment med beroendet av internetuppkopplingen var att det kunde 
innebära längre svarstider för de molnbaserade e-handelsplattformarna. En headless-plattform 
är däremot byggd för att ha en snabb e-handelssite. R2 förklarade att de i sin lösning Storm + 
SiteVision har en del av siten ”cachad”. Detta innebär att de indexerar produkter lokalt i 
CMS:et för att ge en snabb e-handelssite men att när kunden går in på en specifik produkt 
hämtas ex. pris och lagerstatus från headless-plattformen istället eftersom detta är en 
färskvara. 

5.1.3 Skalbarhet och flexibilitet 

”Best-of-breed”	
Med molnbaserade e-handelsplattformar är en uppenbar fördel att kunna skala bort eller 
addera mer delar efter behov. I icke-headless molnbaserade e-handelsplattformar är denna 
flexibilitet ofta inom utbudet av en leverantör, nackdelen med detta är att en systemleverantör 
sällan är bäst på alla olika system. I headless-plattformar kan företag däremot plocka de allra 
bästa systemen från olika specialistleverantörer vilket gör e-handelsplattformen mycket mer 
konkurrenskraftig. Med en headless-plattform behöver företaget heller inte veta i förväg vilket 
CMS de kommer vilja använda om 5 år, tack vare att det enkelt att byta ut delar av headless-
plattformen samtidigt som resten av arkitekturen behålls som den är. Att välja de bästa 
systemen kräver dock mycket kompetens vilket kan kräva att företaget hyr in en duktig 
konsult för detta vilket blir en tillkommande kostnad.  
  För att bygga en konkurrenskraftig headless-plattform krävs en viss volym och 
betalförmåga hos företaget i fråga, detta är alltså för kostsamt för små aktörer. Detta är dock 
inte heller något för offentlig sektor efter som de inte ska konkurrera och göra vinster på 
marknaden. Vid upphandling av IT i offentlig sektor får de inte alltid välja det allra bästa 
alternativet utan frågan är mycket kostnadsdriven.  
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Systemleverantörberoende 
I “vanliga” molntjänster är det lätt att kunden blir beroende av en molnleverantör. Detta är 
inte ett problem i headless där det är byggt för att enkelt kunna byta ut delsystem. Dock kan 
det vara en utmaning att byta ut hela headless-plattformen eftersom alla system är integrerade 
mot den. Fördelen är att det inte ligger någon egentliga data i headless-plattformen och du kan 
därför behålla allt som ligger i CMS, affärssystem, CRM etc. Dock blir det mycket nya 
integrationer att göra och detta är inte helt enkelt som R2 nämnt med API-problematiken.  
 
Personifiering och kundunika upplevelser 
Utifrån undersökningen som gjordes visade det sig att alla företag ansåg sig ha behov av att 
kunna göra kundunika upplevelser och personifiering på e-handelssiten. Det var endast R3 
som hade den funktionaliteten i sin e-handelslösning. R3 hade upplevt stor skillnad på 
funktionalitet för kundunika upplevelser i headless-plattformen jämfört med tidigare system. 
Alltså verkar det vara stor skillnad i möjligheten till kundunika upplevelser och personifiering 
i headless-plattformar jämfört med icke-headless molnbaserade plattformar.   

5.1.4 Säkerhet 

Risk för förlorade data 
Vid användning av molnlösningar gäller det att förstå vilka säkerhetspolicys 
molnleverantören har. Ofta är det säkrare för företaget att ha ansvaret hos molnleverantören 
eftersom de ofta har mer kompetens än vad e-handelsföretaget själva har, framförallt för 
mindre företag. Eftersom molnleverantören är specialister på sitt eget system vet de säkert 
bäst själva hur det skyddar systemet på bästa sätt. Interna system skyddas heller inte vid 
ogynnsamma händelser som brand eller översvämning. Detta gör det säkrare att ha data i 
molnet eftersom molnleverantören ofta har flera servrar placerade på olika ställen. En 
utmaning med detta är att det är svårt för företaget att veta var sin data lagras eftersom 
molnleverantören i sin tur kan hyra lagring från en underleverantör. Detta ansvar är dock helt 
upp till systemleverantören. Att molntjänsten innebär en delad pool av resurser med andra 
kunder som nås över internet gör att många verksamheter inom offentlig sektor ser detta som 
för stor risk att använda molntjänster.  
 
Risk för dataintrång 
Eftersom systemen nås över internet finns det en risk att molnlösningen skulle bli hackad. 
Dock är det en trygghet att överlåta säkerhetsåtgärderna till molnleverantören som är 
specialist på att skydda sitt eget system och har mer resurser för att kunna göra det jämfört 
med vad många e-handelsföretag själva har. Trots detta väljer ex. banker att ha systemen 
internt för att minimera riskerna för dataintrång. I en headless-plattform kan företag välja att 
ha exempelvis affärssystemet internt och resten av systemen i molnet. Eftersom alla system är 
integrerade i en e-handelslösning med headless-plattform finns fler attackvektorer med öppna 
”end-points”, men detta ökar dock även möjligheten för att bygga in bättre skydd i varje 
attackvektor. I headless-plattformar tvingas företag ta beslut kring hur saker ska ”accessas” 
vilket är viktiga beslut för säkerheten. I icke-headless plattformar beaktas inte detta lika 
grundligt utan företag mer “bara kör” utan att ta dessa beslut eftersom de litar på 
systemleverantören. Att ha e-handelslösningen mer uppdelad i en headless-plattform innebär 
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en trygghet. Om CMS:et blir attackerat betyder det inte att affärssystemet också blir det 
eftersom det är skilda system.  

5.2 Slutsatser om lämpliga marknadssegment för molnbaserade e-

handelsplattformar 

Molnbaserade e-handelsplattformar innebär mindre investeringskostnader vilket öppnar 
möjligheten för mindre företag att skaffa det. Det finns även ofta gratisalternativ. 
Molnbaserade e-handelsplattformar är oftast mycket skalbara och kan utökas eller skalas ned 
efter att kundens behov förändras.  
  Molnbaserade e-handelsplattformar kräver heller inte mycket IT-kompetens eftersom 
molnleverantören ansvarar för detta. Detta göra att kunden inte behöver ha en egen IT-
avdelning och kan lägga de pengarna på kärnverksamheten istället. Att molnleverantören 
ansvarar för tillgängligheten och säkerheten av system kan göra att kunden blir beroende av 
att sin molnleverantör håller uppe sina servrar och att de håller öppet sin support. De måste 
även beakta vilket SLA de köper till för säkerhetsåtgärder.  
 
Utifrån ovanstående motivering tillsammans med slutsatserna för undersökningsfråga 1 
resulterar undersökningen av denna uppsats i att molnbaserade e-handelsplattformar passar 
alla typer av e-handelsverksamheter, både små, medelstora och stora, samt både B2B och 
B2C. Den rörliga kostnaden och säkerhetsriskerna gör dock att detta inte passar för offentlig 
sektor. 

5.3 Slutsatser om lämpliga marknadssegment för headless-plattformar 

Headless-plattformar ökar möjligheten för att bygga en ännu bättre ”best-of-breed”-lösning 
med specialistaktörer i varje delsystem. I och med de ökade kraven från kunderna om snabba 
och sömlösa kundupplevelser är detta en nödvändighet för att kunna bli ett konkurrenskraftigt 
e-handelsföretag. Personifiering är också något som blir allt vanligare inom e-handel och är 
lättare att bygga med en headless-plattform tack vare den separerade affärslogiken från front-
enden. Headless har också rörliga kostnader och är därför mycket skalbart, dock kräver det en 
del volym i företaget för att kunna betala dessa rörliga kostnader som innebär mycket olika 
licenskostnader till olika systemleverantörer. Det kan vara dyrt att komma igång med en 
headless-plattform men när den väl är i igång är det en mycket mer långsiktig lösning än 
andra molnbaserade e-handelsplattformar eftersom alla system i en headless-plattform är 
utbytbara. Kunden behöver därför inte veta vilka system den kommer vilja ha om 5 år.  
Headless-plattformar är för företag som har lite högre komplicerade affärskrav och vill kunna 
bygga sin e-handelslösning precis som de vill ha den, bara fantasin (och pengarna) sätter 
stopp här.  
 
Utifrån ovanstående motivering tillsammans med slutsatserna för undersökningsfråga 1 
resulterar undersökningen av denna uppsats i att headless-plattformar passar för medelstora 
och stora e-handelsföretag med komplicerade affärskrav, omnikanalstrategi och som kräver 
extremt mycket flexibilitet för att konkurrera på e-handelsmarknaden. Medelstora och stora 
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företag klarar dessutom av den kostnadsnivån som en komplett headless-lösning ligger på. 
Flexibiliteten och stödet för kundunika användarupplevelser gör att headless skulle passa bra 
för B2B försäljning eftersom de ofta har mer behov av detta än B2C företag. 
  Headless passar mindre bra för företag som inte satsar 100 % på sin e-handelssite eftersom 
sådana företag inte kommer utnyttja kostnaden till fullo för all den funktionaliteten som finns. 
Headless-plattformar passar därför inte små nystartade företag, främst på grund av de höga 
kostnaderna och komplexiteten.   
 

5.4 Reflektion av slutsatser 

Slutsatserna av denna uppsats har resulterat i ett kunskapsbidrag för vilket marknadssegment 
en molnbaserad e-handelsplattform i först hand vänder sig till. Slutsatserna har även redogjort 
fördelar och nackdelar med aspekterna kostnad, tillgänglighet, skalbarhet/flexibilitet samt 
säkerhet av att välja en molnbaserad e-handelsplattform. Slutsatserna redogör även för 
headless-plattformars för- och nackdelar samt lämpligt marknadssegment. Eftersom 
forskningsområdet kring headless-plattformar idag är bristande har denna uppsats givit ett 
kunskapsbidrag inom ämnet headless-plattformar för e-handel. Uppsatsen har även givit ett 
kunskapsbidrag för e-handelsföretag som befinner sig i fasen av att byta eller anskaffa e-
handelsplattform och överväger en molnlösning.  
  För vidare forskning rekommenderas att undersöka om headless-plattformar möjligtvis 
skulle kunna vara intressant för finanssektorn eftersom de till skillnad från offentligsektor har 
mer behov av att konkurrera på marknaden samt att finanssektorn nu blir allt mer webbaserad. 
Ett annat intressant forskningsområde är om vissa delar av e-handelslösningen lämpar sig 
bättre att drifta internt medan andra delar lämpar sig bättre som molnbaserade.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 
Medgivandeblankett – Intervju 
 
Ansvarig för denna studie:    
Sofia Wernersson 
Sofia.wernersson@hotmail.com 
 
 
Molnbaserade e-handelsplattformar inklusive headless-plattformar, en deskriptiv studie 
om lämpliga marknadssegment 
Denna studie genomförs i kursen Kandidatuppsats som är en avslutande kurs inom 
programmet IT-design vid Karlstads universitet. Kursen läses inom ämnet informatik. Min 
kandidatuppsats ska vara rådgivande för företag som befinner sig i skedet att införa en e-
handelsplattform och sneglar på en molnbaserad e-handelslösning.  
Utifrån aspekterna säkerhet, kostnad, tillgänglighet, skalbarhet och flexibilitet ska uppsatsen 
redogöra för fördelar och nackdelar med en fullt ut molnbaserad e-handelslöning, samt vilket 
marknadssegment det i första hand vänder sig till. Rapporten ska även ge svar på om en 
headless e-handelsplattform kan lösa vissa av problemen/utmaningarna som finns i 
molnbaserade e-handelslösningar. 
 
Intervjun kommer att spelas in med ljud för att underlätta vid transkribering. Personen som 
deltar i intervjun kommer få möjlighet att kommentera transkriberingen eller en eventuell 
sammanfattning för att korrigera eventuella missuppfattningar. Den intervjuade har möjlighet 
att dra tillbaka sitt deltagande när som helst under studien. Deltagaren har möjlighet att vara 
anonym i den kandidatuppsats som denna studie bidrar till. Det utgår ingen belöning för 
deltagandet i intervjun.  
 
Det är endast den ansvarige för denna studie som kommer att behandla den data som samlas 
in. Handledare och examinator kan komma att lyssna på intervjun som en del av deras arbete 
att vägleda och betygsätta den ansvarige men inte för att själva publicera data. 
 
Godkännande av hantering av data: 
Genom att skriva under detta medgivande godkänner du att den ansvarige får samla in data på 
ovanbeskrivna sätt och för ovan angivna syfte. 
 
 
Underskrift av deltagaren:   Datum: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Underskrift av ansvarige för studien:   Datum: 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


