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Abstract 
 

Större bolag är inte lika aktiva som små till medelstora bolag när det gäller att migrera sitt 
affärssystem till molnet. Små till medelstora bolag migrerar i allt större utsträckning sina 
affärssystem till molnet. Större bolag verkar dock inte kunna få ut samma effekter som de 
mindre bolagen av att använda molnbaserade affärssystem. 

Syftet med denna kandidatuppsats i Informatik är att identifiera, beskriva och förklara 
faktorer som bromsar större bolag att migrera till molnbaserade affärssystem. Med större bolag 
menas organisationer med fler än 250 anställda och/eller en omsättning större än 500 miljoner 
kronor. 

Studien har haft ett explorativt angreppssätt. Primära empiriska data har insamlats genom 
kvalitativa intervjuer och observationer. Fyra respondenter har intervjuats angående deras 
uppfattningar om vilka faktorer som är bromsande för de större bolagens migrering till 
molnbaserade affärssystem. Respondenterna har olika arbetsbakgrunder inom ämnet 
molnbaserade affärssystem: En IT-chef, en affärssystemskonsult, en lösningsarkitekt, samt en 
utbildare inom molnbaserade affärssystem. Analysen baseras därför på primära empiriska data 
från olika rollinnehavare med olika perspektiv på de bromsande faktorerna för större bolags 
migrering. 

De viktigaste slutsatserna som dras utifrån uppsatsstudiens analys är: att datasäkerheten inte 
längre uppfattas vara en bromsande faktor för större bolags migrering till molnbaserade 
affärssystem. Produktpaketeringen avseende funktionalitet och pris skulle behöva bli mer 
gynnsam för de större bolagen gällande molnbaserade affärssystem. Förändringar i företagets 
systeminfrastruktur är inte en bromsande faktor för de större bolagen eftersom större bolag 
sällan har affärssystemet infrastruktur som är ”på plats”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Molnbaserat Affärssystem, Affärssystemsleverantör, ”Software as a Service”, 
”Multi-Tenant”, Bromsande faktorer, Relativa fördelar. 
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1. Inledning 
I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden till arbetet, dess syfte och vilken målgrupp den riktar 
sig till. 
 
1.1 Problembakgrund 

Sedan början på 1990-talet har utvecklingen av IT i företagen förändrats. Tidigare 
utvecklades system för varje enskilt företag vilket ledde till långa utvecklingstider och en 
mycket dyr prislapp per kund (Motiwalla & Thompson, 2013). Utvecklingen har dock 
förändrats och idag köps systemen i färdiga paket med olika funktionalitet (Hong & Kim, 2002). 

Enligt Kilic et al. (2015) kan ett affärssystem anses som den stomme som en organisations 
informationssystem vilar på. Det är enligt Kilic et al. (2015) affärssystemet som ger 
organisationer möjligheten att kunna distribuera rätt information till rätt person vid rätt tid. 
Dock har den nämnda utvecklingen av affärssystemen som paketerade lösningar lett till att 
andra faktorer ligger till grund för hur pass bra en investering blir (Hong & Kim, 2002). 
Eftersom affärssystemen inte längre tillverkas per kund är det viktigare med matchningen av 
affärsprocesser mellan systemet och företaget och att rätt funktionalitet köps in. Akkermans 
och Van Helden (2002) beskriver att affärssystemen är väldigt komplexa och att införandet av 
affärssystem i en organisation som väldigt svårt. Det kostar mycket tid, energi och resultatet 
ses först när systemet väl är på plats. 

Hong och Kim (2002) menar att en av de viktigaste faktorerna till ett framgångsrikt införande 
av ett affärssystem är den passform som organisationens processer har mot det tilltänkta 
affärssystemet. I alla fall om de som ska genomföra införandeprocessen inte vill hamna i den 
välkända fällan att införandet blir dyrare än det var tänkt, tar längre tid än som var utsatt eller 
levererar en funktionalitet som är felaktig. Enligt Laukkanen et al. (2007) är det många faktorer 
bakom anskaffningen av ett affärssystem som innebär att det är näst intill omöjligt för mindre 
organisationer att hantera dessa projekt. Laukkanen et al. (2007) menar att det är det därför vi 
endast ser de större organisationerna figurera med de stora affärssystemen. De mindre 
organisationerna kan oftast inte få tillbaka investeringen som krävs med ett större affärssystem. 
Bland annat är bristen på egen kompetens och avsaknaden av resurser betydligt mer märkbara 
i mindre organisationer än i de stora. 

Problematiken att mindre organisationer har svårt att införa stora affärssystem har länge varit 
ett faktum, men vid sidan om den problematiken har ett nytt område växt fram för 
affärssystemen, nämligen molnet. Egentligen är molnet ingen ny idé utan det har funnits med 
vid sidan om alltsedan 1961 när John McCarthy myntade begreppet ”datornytta”. Flera 
grundstenar som hans begrepp ”datornytta” bygger på finns att finna i dagens molntjänster 
(Asmus et al., 2016). 

Rapporten från HerbertNathan & Co (2015) beskriver att den just nu störst växande 
marknaden för affärssystem är molnet där allt fler nya aktörer etablerar sig. Anledningen till att 
nya aktörer kan växa fram bland de molnbaserade affärssystemen är enligt HerbertNathan & 
Co att de traditionella affärssystemsleverantörerna inte kunnat konkurrera med den 
utvecklingen, alternativt känt att en egen molnbaserad lösning endast skulle ha konkurrerat med 
sig själva. HerbertNathan & Co (2015) menar att det är väldigt svårt att föra över ett redan 
befintligt affärssystem till molnet samtidigt som det skulle sprida företagets kunder till två 
plattformar. Nieuwenhuis et al. (2018) anser att de molnbaserade affärssystemen till och med 
har påverkat själva ekosystemet för affärssystemsmarknaden och att den övergår till en mer 
tjänstebaserad marknad. 
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Framgången som molntjänster har beror enligt Grubisic (2014) på att det blir allt viktigare 
med en lägre IT-kostnad inom bolagen, särskilt efter finanskrisen år 2007. Enligt Grubisic 
(2014) var inte budgetar lika hårt åtstramade före finanskrisen, när flertalet projekt lanserades. 

Enligt Grubisic (2014) har SME:s (Small- to Middle-sized Enterprises, bolag med mindre 
än 250 anställda och/eller en omsättning som understiger 50 miljoner Euro (Europeiska 
Kommissionen, 2015)) inte råd med de stora investeringarna som krävs för att konkurrera med 
de stora bolagen på marknaden. Att de mindre organisationerna inte har råd belyser även Gupta 
et al. (2017) vilka menar att ett affärssystem med lägre kostnader för infrastruktur och 
kompetens är viktigt för att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftigt på marknaden.  

Idag är det dock annorlunda eftersom SME:s enkelt kan implementera molnbaserade 
affärssystem i sin verksamhet. Enkelheten vid implementationen är det Johansson et al. (2015) 
anser att större bolag inte klarar av, eller tydligare beskrivet: inte får ut samma nytta som de 
mindre bolagen får ut av samma satsning. Bland annat är det enligt Johansson et al. (2015) en 
rädsla för bristande säkerhet vid datalagringen som är en av de faktorer som påverkar varför de 
större bolagen inte är lika benägna att migrera sitt affärssystem till molnet. Enligt Johansson et 
al. (2015) visade det sig efter intervjuer att storleken på organisationen är en faktor som 
påverkar ifall bytet till ett molnbaserat affärssystem kommer att vara lönsamt. Gupta et al. 
(2017) håller med Johansson et al. i anförandet att bolagsstorleken har betydelse, men menar 
att SME:s och stora organisationer i allmänhet är för olika för att kunna få ut samma värde från 
en produkt. Det är trots allt många faktorer som ska samspela och faktorerna samt 
förutsättningarna skiljer sig mellan stora och små bolag. Större bolag har oftast en redan 
befintlig infrastruktur och möjligheten att investera mer (Gupta et al., 2017). 

HerbertNathan & Co (2015) förklarar att det näst intill enbart är SME:s som har adopterat 
till de nya affärssystemen som är förlagda i molnet medan större bolag sitter och tittar på. Likt 
Johansson et al. (2015) menar HerbertNathan & Co (2015) att större bolag är mer avvaktande 
eftersom det är de som inte kan skörda de positiva effekterna av en molnbaserad lösning på 
affärssystemet. Saran (2017) refererar till en undersökning av Forrester, vilken har undersökt 
beslutsfattare i stora organisationer, som visar att ökad smidighet i företaget samt en lägre 
implementationskostnad till största del ligger till grund för dess beslut av att migrera till ett 
molnbaserat affärssystem. Det finns flera positiva fördelar med att migrera sitt affärssystem till 
molnet och enligt HerbertNathan & Co (2015) är molnet den starkast växande marknaden för 
affärssystemen. Därför är det intressant med fördjupade kunskaper om vilka faktorer som 
bromsar de större bolagen från att migrera sitt affärssystem till molnet. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera, beskriva och förklara faktorer 
som bromsar större bolag att migrera till molnbaserade affärssystem. Med större bolag menas 
en organisation med fler än 250 anställda och/eller en omsättning större än 500 miljoner 
kronor. 

 
1.3 Målgrupp 

Primär målgrupp för uppsatsen är större bolag som funderar över att migrera sitt affärssystem 
till molnet och vill veta vilka faktorer som bromsar migreringen. 

Sekundär målgrupp för denna kandidatuppsats är systemleverantörer och systemtillverkare 
som har större bolag som kunder. Med uppsatsstudien som stöd ges systemleverantörerna och 
systemtillverkarna en ökad förståelse för de större bolagens uppfattning om vilka faktorer som 
bromsar deras migrering till ett molnbaserat affärssystem. 
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2. Metod 
I metodkapitlet beskrivs de metodval som gjorts under arbetets gång samt vilka 

ställningstaganden som gjorts för att säkerställa de resultat som samlas in av empirin. 
 
2.1 Explorativ Studie 

Enligt Patel och Davidsson (2011) kan de flesta undersökningarna beskrivas utifrån hur 
mycket som tidigare är känt inom ett särskilt område. När det finns luckor i forskningen och 
området som undersöks är relativt outforskat är det en explorativ studie som främst gynnar 
undersökningen (Patel och Davidsson, 2011). Grundstenarna i en explorativ studie, enligt Patel 
och Davidsson (2011), bygger på att hämta in så mycket kunskap som möjligt om det bestämda 
området. Teknikerna som används vid en explorativ studie är varierande och det är viktigt att 
problembakgrunden beskrivs från olika vinklar (Patel och Davidsson, 2011). 

 
2.1.1 Explorativ studie kopplat till uppsatsstudien 

Området affärssystem i molnet har varit med ett tag, men forskningen som ligger till grund 
för området är relativt ny. Mycket av forskningen (till exempel: Abd Elmonem et al. (2016), 
Grubisic (2014), Usman et al. (2017)) som har gjorts fram till idag gällande affärssystem i 
molnet är enligt mig baserad på molnets struktur alternativt vilka framgångsfaktorer som finns 
att finna. Samtidigt är större delen av litteraturen (Till exempel: Boillat & Legner (2013), Abd 
Elmonem et al. (2016), Al-Ghofaili & Al-Mashari (2014)) riktad mot SMEs, troligen eftersom 
det är det segmentet som idag är mest aktivt på marknaden för molnbaserade affärssystem. 
Litteratur riktad mot de större bolagen och deras migrering till molnet finns det ganska lite 
avhandlingar om. 

Därför har jag valt att anse området som outforskat och därför tagit ett explorativt 
angreppssätt i uppsatsstudien. Litteraturen har speglats av olika källor med olika syn på 
problemet samt att kopplingar har försökts att göras mellan skillnaderna mellan SMEs och 
större bolag avseende migreringen till molnbaserat affärssystem. Patel och Davidsson (2011) 
anser att det i en explorativ studie av ett outforskat område är viktigt att mycket information 
samlas in. Därför har intervjuobjekten valts baserat på ett stort kunnande med erfarenhet av 
större bolag och deras relation till molnbaserade affärssystem. För att verifiera litteraturstudien 
samt föra mig in på rätt spår utfördes en sonderande intervju. Respondenten är VD på Elvenite 
Managed Services och har erfarenheter från olika delar av affärssystem, både som kodare och 
affärssystemskonsult. En grundläggande litteraturstudie användes för att bygga en 
intervjuguide (Bilaga A och B) för den sonderade intervjun som belyste ämnet. Intervjun i sig 
gav sedan idéer om delar av litteraturen som behövdes kompletteras eller var det fanns luckor i 
uppsatsstudiens teori. 

 
2.2 Kvalitativ studie 

Enligt Patel och Davidsson (2011) har det under de senaste årtiondena diskuterats fram och 
tillbaka gällande kvantitativ och kvalitativ forskning. Det handlar egentligen om hur empirin 
samlas in, bearbetas och analyseras (Patel och Davidsson, 2011:13). För en kvalitativ forskning 
ligger fokus mer på insamlandet av data genom kvalitativa intervjuer eller tolkande analyser. 
Patel och Davidsson (2011:14) menar att valet av undersökningstyp borde baseras på vilken 
undersökningsfråga som ligger till grund. Är undersökningsfrågan av typen: ”Var?” eller 
”Hur?” lämpar sig en kvantitativ studie bättre. Om undersökningsfrågan istället baserar sig på 
att tolka data och relationer passar sig en kvalitativ studie bättre för ändamålet. När 
undersökningsfrågan är av typen ”Hur?” är det i min mening bättre med en kvalitativ studie 
trots Patel och Davidssons (2011) åsikter. Jag anser att statistiska metoder i avseende till 
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undersökningstypen ”Hur?” baseras mer på relationer och därför bearbetas bäst med en 
kvalitativ metod. 
  
2.2.1 Kvalitative studie kopplat till uppsatsstudien 

Jag anser att hårda data i form av statistiska analyser och enkäter inte kommer att beskriva 
de bromsande faktorerna som söks i den mån att det ger ett bra kunskapsbidrag. Valet med ett 
kvalitativt angreppssätt har därför gestaltats i personliga intervjuer för att verkligen kunna höra 
respondenterna och kunna ställa motfrågor på deras svar. Då Patel och Davidsson (2011) menar 
att valet av angreppssätt borde baseras på undersökningsfrågan har jag tagit ställningen att en 
kvalitativ studie ger bäst matchning av undersökningsfrågan. Undersökningsfrågan är 
egentligen en precisering av syftet och i mitt fall har jag utgått från syftet. Eftersom syftet med 
rapporten baseras på att identifiera, beskriva och förklara de bromsande faktorerna som ligger 
till grund för större bolags migrering till molnbaserat affärssystem har jag riktat in arbetet mot 
kvalitativa intervjuer. 

 
2.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Enligt Patel och Davidsson (2011) har en kvalitativ intervju oftast en mycket låg grad av 
strukturering. Anledningen enligt Patel och Davidsson till att en kvalitativ intervju oftast har en 
mycket låg grad av strukturering beror på att det i regel förs som ett samtal mellan två parter. 
Det finns alltså utrymme för den som blir intervjuad att kunna svara lite som han själv vill och 
detta är även det som ligger till grunden för att en kvalitativ intervju ska kunna anses som bra. 
I en kvalitativ intervju är det både intervjuaren och den som blir intervjuad som skapar samtalet 
och i en del fall vill kanske inte ens den som blir intervjuad vara med på intervjun, intresset 
ligger därför främst hos intervjuaren (Patel och Davidsson, 2011:82). 

Bakgrunden till en kvalitativ intervju handlar om att kunna fånga och bygga upp nyanserade 
illustrationer av respondentens tankar och livsvärld. Det är dock viktigt att den som intervjuar 
inte bygger resonemangen åt respondenten själv utan fångar upp det som beskrivs. Viktigare är 
istället att ställa frågor till respondenten som hjälper hen att kunna fylla ut sin bild av det som 
undersöks (Patel och Davidsson, 2011). 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att det troligen är en fördel att den som intervjuar har 
kännedom om forskningsområdet innan intervjuerna tar vid. En egen kännedom om 
forskningsområdet ligger då till grund för fylligare illustrationer av respondentens världsbild. 
Jag har som beskrivet varit anställd som trainee på ett bolag som aktivt arbetar med 
affärssystem. Jag har därför med den kompetens som utvecklats från arbetsplatsen bidragit till 
att respondenterna ska kunna ge tydliga illustrationer av sin uppfattning. 

En nackdel med kvalitativa intervjuer är att urvalet från undersökningsgruppen blir litet 
gentemot en kvantitativ studie och därför sänker graden av generaliserbarhet som är möjlig. Jag 
anser dock som tidigare nämnt att en kvalitativ studie bättre undersöker de bromsande 
faktorerna på djupet gentemot en kvantitativ studie. 
 
2.3 Genomförande av uppsatsstudien 

Uppsatsstudien baseras på det syfte som arbetades fram tillsammans med Elvenite och min 
handledare för att avgöra vilka bromsande faktorer som finns för större bolags migrering till 
molnet. Genomförandet av uppsatsstudien har innefattat observationer, intervjuer, 
litteraturstudie och dataanalys. 

 
2.3.1 Observationer 

Enligt Patel och Davidsson (2011) kan observationer vara det absolut främsta medlet vi har 
för att samla in information. Patel och Davidsson (2011) förtydligar även att observationer 
passar väldigt bra ihop med explorativa studier. Anledningen bakom påståendet är för att 
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observationer handlar om att se vad som faktiskt händer, att utforska. Genom observationer tar 
observatören in information som ligger till grund för hur andra tekniker ska användas för att 
samla in information. Gällande observationer finns det enligt Patel och Davidsson (2011) olika 
metoder och ställningstaganden som kan tas. Både graden av struktur vilken typ av 
förhållningssätt spelar roll för hur observationen ska göras. Det finns även enligt Patel och 
Davidsson (2011) risker och etiska ställningstaganden att ta när undersökaren observerar. Som 
observatör kan undersökningspersonerna bli avståndstagande och därför påverka resultatet om 
de vet att de blir observerade. 
 
2.3.2 Observationer kopplat till uppsatsstudien 

Jag har genom min traineetjänst på företaget Elvenite arbetat med affärssystem och 
affärssystemets relation mot kunderna. Genom observationer har jag tagit in åsikter och idéer 
under arbetets gång som bland annat format litteraturstudien och bidragit till en djupare 
diskussion under intervjuerna. Observationerna som jag har gjort har i högsta grad varit 
ostrukturerade och förhållningssättet har varit att försöka vara med som ”en i gänget”. Jag har 
inte förändrat min roll från den anställning jag haft under uppsatsstudiens gång utan endast 
hämtat in extra information om ämnet från kunder och medarbetare. Informationen har därefter 
använts som riktlinje för litteraturstudien och som material för diskussioner under intervjuerna. 

Att vara både anställd och observatör kan som Patel och Davidsson (2011) beskriver medföra 
risker. Antingen kan undersökningspersonerna formas av att de vet att de blir observerade och 
de kan även känna att deras integritet inskränks. Jag anser själv att observationerna jag har gjort 
inte har påverkats av min roll som observatör. Åsikterna som har kommit från medarbetare eller 
kunder har diskuterats öppet med både mig och med andra medarbetare. Jag har därför uppfattat 
åsikterna som tillförlitliga och ej påverkade av min roll som observatör. 

Gällande integriteten för de medarbetare och kunder, vars åsikter påverkat mig i min roll 
som observatör, har den inte skadats eller missgynnats på ett sådant sätt att det är att anse som 
vårdslöst.   

 
2.3.3 Val av Intervjupersoner 

Intervjupersonerna har valts baserat på deras erfarenhet och kännedom inom både 
affärsområdet molnbaserat affärssystem och klassiska affärssystem. Intervjupersonerna har 
därigenom fått kännedom om de båda affärsområdena som ligger till grund för uppsatsstudien. 
Utifrån det antagandet har intervjuerna förts för att kunna lista fördelar och nackdelar med 
molnbaserat affärssystem kontra ett klassiskt affärssystem och vilka faktorer som är de 
bromsande faktorerna för migreringen. Intervjupersonerna har erfarenhet från arbete med 
affärssystem på minst 20 år och har arbetat inom antingen projekt mot affärssystem i molnet 
eller som aktiva konsulter inom samma ämne.  

Intervjupersonerna har intervjuats en i taget för att inte deras åsikter ska påverkas av 
varandra. Jag är medveten om att det finns risker med att två av respondenterna härstammar 
från samma arbetsplats. Respondenterna från Elvenite arbetar däremot med två olika 
affärsområden vilket ändå ger dem olika vinklar på affärssystem i molnet. 
 
IT-chef, Löfbergs 

Löfbergs är ett familjeägt företag med över 100 år av erfarenhet från kaffeindustrin. Löfbergs 
har en omsättning inom koncernen över 1 miljard och ca 300 anställda. Deras främsta roll i 
uppsatsstudien är som ett större bolag som håller på att arbeta med ett införande av ett 
molnbaserat affärssystem. De har sedan tidigare en klassisk affärssystemslösning och en liten 
IT-avdelning. Mycket av den kompetensen som de behövt har Löfbergs i sin tur hyrt in utifrån 
från bland annan Elvenite. Bakgrunden till att det blev ett molnbaserat affärssystem är för att 
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det ses som en plattform där Löfbergs dynamiskt kommer att kunna växa och förändras i. På 
Löfbergs valdes IT-chefen som respondent. 

IT-chefen på Löfbergs valdes som respondent till uppsatsstudien baserat på bland annat sin 
långa erfarenhet av ämnet affärssystem. Respondenten är även för närvarande aktiv som 
projektledare för införandet av ett molnbaserat affärssystem på Löfbergs. På grund av 
införandet och sin långa erfarenhet bidrar IT-chefen med en nära relation till de faktorer som 
har påverkat beslutet att migrera till ett molnbaserat affärssystem. 

 
Lösningsarkitekt och Affärssystemskonsult, Elvenite 

Elvenites mål och vision är att digitalisera livsmedelsindustrin samt att vara en 
helhetsleverantör av verksamhetsutveckling (Elvenite Vision, 2018). Det kundsegment som 
Elvenite idag satsar på är kunder som är större till både omsättningen och storleken mätt, till 
exempel Kavli, Coop och Lantmännen. Elvenite har kompetenser inom implementering och 
service av både affärssystem och prediktiva analyser av data. Elvenites ständiga fokus ligger på 
en bra kundupplevelse och ständig förbättring, både hos kund och internt. 

Anledningen till att anställda på Elvenite har valts för denna studie har bland annat att göra 
med att jag är anställd som trainee hos vederbörande. Därför finns en redan nära och bra relation 
med de tillfrågade respondenterna vilket har gjort att intervjuerna mer liknat ett samtal. Från 
sin traineetjänst på Elvenite har jag tagit med sig flera observationer som legat till grund för 
litteraturstudien och intervjuerna. Elvenite valdes även som företag för intervjuobjekt eftersom 
de besitter kompetenser som rör affärsområdet molnbaserat affärssystem riktat mot större bolag. 
På Elvenite valdes en lösningsarkitekt och affärssystemskonsult ut som respondenter. 

Lösningsarkitekten och affärssystemskonsulten på Elvenite valdes båda som respondenter 
till uppsatsstudien på grund av sina tidigare erfarenheter från ämnet molnbaserat affärssystem. 
Lösningsarkitekten, vars arbetsroll främst involverar prediktiva analyser, har arbetat med flera 
projekt mot molnbaserade affärssystem och hur integrationer av programvara tillämpas i 
projekten. Affärssystemskonsulten är sin roll mer förankrad i själva affärssystemet och bidrar 
till uppsatsstudien med sin stora kännedom om kundernas upplevelse av de molnbaserade 
affärssystemen. Samtidigt bidrar båda respondenterna från Elvenite med sina relationer till 
systemtillverkarna och hur de har hanterat utvecklingen av de molnbaserade affärssystemen. 

 
Anonym 

Den anonyma respondenten valdes till uppsatsstudien för sin långa erfarenhet inom ämnet 
affärssystem och en nära relation till kund inom samma ämne. Den organisation som den 
anonyma respondenten representerar jobbar aktivt med affärssystem och molnbaserade tjänster. 

 
2.3.4 Litteraturstudie 

Teorikapitlet är baserat på teori från böcker, forskningsartiklar, rapporter och avhandling 
inom ämnet informatik. Nyckelorden vid sökningen efter relevant material var Molnbaserat 
Affärssystem, Affärssystemsleverantör, ”Software as a Service”, ”Multi-tenant”, Bromsande 
faktorer, Relativa fördelar. 

Från litteraturen har det mest centrala i uppsatsen hämtats från Rogers (1995), Gupta et al. 
(2017), Abd Elmonem et al. (2017) och Johansson et al. (2015). Rogers (1995) har använts i 
uppsatsen för att bryta ned de faktorer som påverkar adoptionen av en ny innovation. Abd 
Elmonem et al. (2017) bidrog främst med sina åsikter om fördelar och nackdelar med ett 
molnbaserat affärssystem men gick inte ner på djupet gällande hur bolagsstorleken påverkar. 
För att undersöka skillnaderna mellan större bolag och SME:s hämtades inspiration främst från 
Gupta et al. (2017) och Johansson et al. (2015) som båda undersöker med hänsyn till bolagets 
storlek. 
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Tidigt i arbetet gjordes en sonderande intervju (Bilaga C) för att kunna undersöka ifall den 
litteraturstudie som utfördes saknade information. 

 
2.3.5 Dataanalys 

Litteraturstudien som ligger till grund för detta arbetet har samlats in och förvaltats till en 
analysmodell. Enligt Miles och Huberman (1994) är en analysmodell ett bra hjälpmedel för att 
illustrera för forskaren vad som ska studeras. Miles och Huberman (1994) menar också på att 
analysmodeller gör sig bättre i grafisk form än i en berättande text. 

Litteraturstudien har därför kanaliserats till en analysmodell som beskriver de olika delar 
som kan tänkas påverka migreringen för större bolag till ett molnbaserat affärssystem. Utifrån 
analysmodellen utvecklades därefter intervjuguiderna som låg till grund för intervjuerna med 
respondenterna.  

Informationen som samlades in från respondenterna kategoriserades utefter analysmodellens 
respektive delar. Svar från respondenterna som baserades på de otillräckliga relativa 
kostnadsfördelarna samlades därför in under samma faktor i analysmodellen för att göra det 
överskådligt för läsaren. 

Analysen har därefter gjorts del för del där teorin som samlats in under litteraturstudien 
ställdes mot respondenternas svar för respektive del av analysmodellen. Återigen för att göra 
det enkelt för läsaren att följa arbetet och för att strukturera att rätt faktor från analysmodellen 
analyserades mot rätt svar från respondenten. 
 
2.4 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 

Enligt Patel och Davidsson (2011) bygger validitet på att det som ska undersökas är det som 
faktiskt undersöks. Det handlar om att säkerställa att undersökningen inte baseras på något som 
inte ska undersökas i studien. Om undersökningen även hanteras på ett tillförlitligt sätt har 
studien även en hög reliabilitet. För att en undersökning ska vara av hög klass krävs det enligt 
Patel och Davidsson (2011) att den har både hög validitet och reliabilitet.  

Generaliserbarhet är enligt Patel och Davidsson (2011) hur pass väl det vi undersöker 
representerar den faktiska omgivningen. Vilka val har gjorts gällande valet av intervjupersoner 
och vilka val har tagits för att säkerställa att undersökningen kan generalisera resultatet att gälla 
även omgivningen? 
 

I uppsatsstudien har arbetet för hög validitet och reliabilitet baserats på en god litteraturstudie 
samt mina egna observationer från sitt dagliga arbete. Eftersom jag har en god insikt i större 
bolags faktiska verksamheter och en bra relation till några av beslutsfattarna har 
problembakgrunden säkerställts. Det är därigenom som validiteten för arbetat har blivit lagd 
tillsammans med analysmodellen för att säkerställa att rätt saker studeras och utreds. Att i sin 
tur använda uppsatsstudien som instrument för att på ett korrekt sätt mäta de faktorer som 
påverkar har flertalet blandade litteraturer med olika angreppssätt inkluderats för att ge en bred 
och klar bild av verkligheten. Reliabiliteten har även säkerställts genom observationer från mig 
som sett hur de analysens faktorer påverkas av verkligheten. 

Gällande studiens generaliserbarhet har jag valt intervjuobjekt baserat på erfarenhet från 
flera affärssystem och projekt. Resultaten som studien lett till har i sin tur diskuterats med andra 
intressenter till molnbaserade affärssystem och deras åsikt om dess riktighet. Självklart är jag 
medveten om att endast fyra respondenter kan vara ett något tunt urval för att uppsatsens resultat 
ska kunna ses som svaret för hela marknaden.  Resultatet som presenteras kan vara en spegling 
av marknaden, det kan dock också behövas ett bredare urval för att säkerställa det. 
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2.5 Källkritik 

Mycket av den litteratur som ligger till grund för uppsatsstudien är ”ung” och har ett 
utgivningsdatum senare än 2010. Anledning tror jag är för att affärssystem i molnet fortfarande 
är en modern innovation som enligt flera källor (Till exempel Grubisic (2014), Gholami et al., 
2016) fortfarande inte nått sin topp. Att de är nya behöver inte alltid betyda att de är bra, det 
kan självklart även finnas risk för att yngre litteratur inte har bekräftats på samma sätt som äldre 
artiklar och källor. I uppsatsstudien har det tagits hänsyn till att de flesta källorna i regel är inne 
på samma spår i sina anföranden och därför validerar varandra. 

Några av källorna som därför kan väcka uppmärksamhet till de artiklar och böcker som har 
ett tidigare publicerings år än 2005 (Till exempel Rogers (1995)) eftersom molnet för 
affärssystem fortfarande inte hade slagit igenom. Flera av de källorna används främst för att 
bekräfta teorier och antaganden som varit densamma genom åren, något som även de yngre 
källorna bekräftar i sina anföranden. Alla källor som är medtagna i arbetet är främst för att 
bredda bilden av området och i flera fall fyller de ofta ut varandra. 

Flera av de källorna som använts under arbetet är även använda av nyare artiklar och 
refereras vidare till av nya vetenskapliga källor vilket validerar dess innehåll mer. 

 
2.6 Etiska överväganden 

För Patel och Davidsson (2011) är målet med allt som rör forskning att kunskapen som tas 
fram ska vara trovärdig. Enligt Vetenskapsrådet (2017) är etik en förlängning av lagen som ska 
skydda forskningens rötter. Vetenskapsrådet (2017) beskriver också att inspelning observation 
och andra iakttagande ligger till grund för en mängd forskningsetiska problem. Det handlar om 
att kunna sätta sig in i en individs livsförhållande så pass bra som möjligt samtidigt som det ska 
undvikas att personen skadas. 

Respondenten ska därför innan forskningen tar vid ha möjlighet att påverka sitt deltagande 
eller få veta hur hens deltagande kommer att samlas in. 

Informationen gällande respondentens deltagande bör enligt vetenskapsrådet (2017:27) 
innehålla:  

• Att de vet varför de ska vara med. 
• Varför eventuell inspelning blir gjord och varför andra alternativ inte är aktuella. 
• Vad forskningen kommer att användas till. 

 
Genom uppsatsstudien har därför alla respondenterna i förväg meddelats varför intervjun 

ska utföras och varför de är intressanta för uppsatsstudien. Respondenterna har i sin tur innan 
intervjun börjar fått besvara ifall de kan tänka sig att spelas in, om de vill vara anonyma och 
vad uppsatsstudien kommer att handla om. 

 
Ingen av respondenterna hade något emot att spelas in och informerades även om att 

inspelningen endast skulle utföras för att på ett korrekt sätt samla in informationen från 
intervjun. Det förklarades för respondenterna att det även var möjligt med intervjun utan 
inspelning för att undvika att de kände sig tvingade. Materialet som spelades in användes i sin 
tur endast för att transkribera intervjuerna, därefter togs inspelningen bort eftersom den hade 
fyllt sitt syfte. Transkriberingarna har i sin tur mailats till respondenterna för att de ska kunna 
se hur deras svar registrerats och de har även fått möjligheten att ändra sina utsagor om så 
önskas.  

 
Respondenterna fick därefter förfrågan ifall de önskade att vara anonyma i uppsatsstudien 

eller om de fick skrivas med namn. En av respondenterna önskade att vara anonym eftersom 
hen inte kände sig bekväm med att hens åsikter skrevs. Övriga respondenter hade inget emot 
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att deras namn skrevs ut i uppsatsstudien. Deras namn står endast med vid referenslistan (Under 
muntliga källor) och i texten refereras till deras arbetstitel för att det ska bli lättare för läsaren 
att koppla roll till informationsbidraget. Hen som önskade vara anonym godkände att arbetstitel 
användes i uppsatsstudien. 

 
Gällande respondenternas informationsbidrag har de modifierats på ett sådant sätt att det inte 

ska kunna skada dem eller det företag de arbetar på. När respondenterna nämnt en aktör eller 
kund under intervjuerna har namngivningarna tagits bort och endast behållit andemeningen i 
utsagan. Några av intervjupersonerna arbetar jag tillsammans med dagligen och därför har 
sådant som beskrivs vid namn under intervjun tagits bort eftersom jag i min roll som intervjuare 
hade en förtroendeställning. 
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3. Teori 
I teorikapitlet preciseras de teoretiska kunskaper som kommer att ligga till grund för arbetet 

samt den analysmodell som kommer att leda de teoretiska aspekterna i analysen. Viktiga 
teoretiska begrepp listas i Bilaga D. 
 
3.1 Vad är ett affärssystem? 

Som tidigare beskrivet har vår idé av ett affärssystem förändrats över tiden. Efter 90-talet 
myntades begreppet standardsystem som vi idag använder för att beskriva ett affärssystem 
(Motiwalla & Thompson, 2013). Anledningen till att vi idag beskriver ett affärssystem som ett 
standardsystem är för att affärssystemen som idag införskaffas ofta är färdiga och paketerade 
lösningar av funktionalitet som är att anse som en standard för respektive system (Hong & Kim, 
2002). Att systemen är färdigpackade och standardutformade har enligt Hong och Kim (2002) 
samt Motiwalla och Thompson (2013) ställt nya krav på anskaffningarna av affärssystem och 
idag är det viktigare med en bra passform än en exakt funktionalitet. Kravlistan på funktionalitet 
borde därför ses över i samråd med företagets affärsprocesser. 

Motiwalla och Thompson illustrerar en bild (Figur 1) av ett informationssystem som en 
samansättning av data, människor, procedurer, mjukvara och hårdvara som tillsammans bildar 
ramarna för ett system som fördelar information. 

 
Figur 1: Ett informationssystems komponenter 
Källa:    Motiwalla & Thompson (2013:5) 

 
Affärssystemet är därefter den mjukvara som binder samman dessa delar med funktionalitet 

(Motiwalla & Thompson, 2013). Affärssystemets funktionalitet kan innefatta det mesta inom 
företagets affärsprocesser och vanligt återkommande funktionalitet är bland annat löner, 
lagerhantering och försäljning. Abd Elmonem et al. (2016) beskriver själva ett affärssystem 
som ett mjukvarusystem som vars mål är att sammanföra alla de olika funktioner som finns 
inom och utom en organisation på ett bra sätt. Enligt dem handlar det som sagt inte bara om 
den funktionalitet som finns inom en organisation utan idag handlar det även om att integrera 
funktionalitet utifrån från andra organisationer. Andemeningen som är densamma både för Abd 
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Elmonem et al. (2016) och Motiwalla & Thompson (2013) är att affärssystemet ska bidra med 
ett holistiskt synsätt av verksamheten från en enskild IT arkitektur i organisationen.  

Davenport (1998) förklarar fördelarna med ett affärssystem som när på oändliga. Enligt 
honom kan en strömlinjeformad funktionalitet genom verksamhet leda till att verksamheten 
ökar sin lönsamhet och konkurrenskraftighet. Dock vet Davenport (1998) liksom många andra 
att det även finns en hel del risker med anskaffningen av ett nytt affärssystem. 

 
3.2 Problematiken med traditionella affärssystem: storleken har betydelse! 

Davenport (1998) uttryckte tidigt att det inte är en dans på rosor att hantera 
affärssystemsbyten inom en organisation. Även fast det är 20 år sedan han producerade sin 
artikel kvarstår problematiken. Akkermans och Van Helden (2002) beskriver att problematiken 
ligger i att anskaffningarna oftast är mycket stora och komplicerade projekt som oftast är under 
tidspress och som inte sällan heller råkar ut för oförutsägbara händelser. 

Davenport (1998) menar även på att affärssystem är den enskilt största investeringen ett 
bolag lägger idag. 

Marknaden för affärssystem gentemot kundgruppen SME:s har blivit bättre allt eftersom 
marknaden mot de större organisationerna har blivit något mättat (Laukkanen et al., 2007). Det 
har enligt Laukkanen et al. (2007) därför kommit flera nya aktörer som varit billigare och mer 
anpassade mot SME:s. Anledningen till att det finns olika affärssystem på marknaden riktade 
mot bolag av olika storlek är enligt Laukkanen et al. (2007) för att det i regel saknas de resurser 
eller den kompetensen som krävs inom de mindre organisationerna för att hantera ett större 
affärssystem. Grubisic (2014) menar att det aldrig har varit möjligt för SME:s att ens ge sig in 
i kampen med ett större affärssystem eftersom de saknade resurser i form av ekonomi för 
implementeringen och kompetens för underhåll. Det skulle alltså leda till att de mindre bolagen 
skulle vara tvungna att ta in utomstående konsulter för att underhålla sina system vilket skulle 
leda till ökade kostnader (Usman et al., 2017). 

Enligt Laukkanen et al. (2007) är det inte bara de bristande resurserna som påverkar valet av 
ett större system, det är även användandet i sig. De stora organisationerna använder sina system 
till att förutse marknader och vara beredda på förändring. De mindre organisationerna använder 
mestadels sitt affärssystem till att sänka kostnader och att överleva på marknaden. 

Både enligt Davenport (1998) och Laukkanen et al. (2007) är det tydligt att 
implementeringar av affärssystem tar tid och kräver mycket energi från organisationen. Denna 
tidsåtgång har ofta lett till att de mindre bolagen varit tvungna att inkrementellt lansera sina 
affärssystem vilket ofta kan leda till att flera system måste kopplas samman och detta leder till 
än mer kostnader. Enligt Laukkanen et al. (2007) är detta åter en fördel för de större 
organisationerna som har betydligt mer kompetens och starkare resurser för att lansera ett 
system i sin helhet. 

 
3.3 Vad är en molntjänst? 

Även om det skulle kunna tros att molnet svävar ovanför våra huvuden är det tyvärr inom 
informatiken en dåligt nyttjad metafor. Enligt Mell och Grance (2011) handlar molnet mer om 
delade resurser som tjänster fördelar. Deras definition av molnet lyder:  

 

”Molnet är en modell för att möjliggöra en överallt tillgänglig, smidig, på 
begäran nätverksaccess till en delad pool av konfigurerbara dataresurser 

(tex nätverksservrar, lagring, applikationer och tjänster) som kan bli snabbt 
fördelade och lösgjorda med minimal ledningshantering eller interaktion av 

tjänsteleverantören.” (Mell & Grance, 2011:2). 
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Denna definition beskriver i stora drag de absolut viktigaste egenskaperna av en molnet om 
utgångspunkten tas i Abd Elmonen et al. (2016) beskrivning som menar att molnet förklaras 
bäst som en miljö som erbjuder fördelarna av skalbarhet och flexibilitet till en lägre kostnad för 
driften. 

 
3.3.1 En molntjänsts egenskaper 
Mell och Grance (2011) belyser fem essentiella egenskaper som definierar en molntjänst. 
Dessa är On-demand självservice, nätverks access, sammanslagning av resurser, snabb 
elasticitet och mätbar service. Vidare i texten förklaras varje begrepp tydligare: 
 

On-demand självservice: Tjänsten ska vara tillgänglig när det passar för användaren och 
användaren ska kunna ta del av servertid och datautrymme utan att behöva ha kontakt med 
andra människor (Mell & Grance, 2011). 

 
Nätverks access: Det ska finnas en bred nätverks access och genom flera olika plattformar 

ska det då vara möjligt att nå tjänsten. Denna nätverks access ska vara möjlig genom både dator 
och till exempel mobiltelefon (Mell & Grance, 2011). 

 
Sammanslagning av resurser: Tjänsteleverantörens dataresurser ska vara sammanslagna för 

att kunna serva flera olika organisationer i ett, detta refereras till som en ”multi-tenant” lösning. 
Flera aktörer ska då genom samma dataresurser hos tjänsteleverantören kunna ta del av sin 
virtuella miljö utan att direkt kunna lokalisera dess faktiska plats hos leverantören (Mell & 
Grance, 2011). 

 
Snabb Elasticitet: Beroende på konsumentens behov ska tillgången snabbt och elastiskt 

förändras för att anpassas till det behovet som föreligger för stunden. För kunden ska detta vara 
omärkbart och tillgången till tjänsten ska kännas oändlig (Mell & Grance, 2011). 

 
Mätbar Service: Molntjänsten ska automatiskt kontrollera och styra tillgången av resurser 

till kunderna. Denna tillgång ska kunna mätas utefter de faktorer som föreligger, till exempel 
antalet användare, bandbredd eller i hur pass stor utsträckning tjänsten används. 
Resursfördelningen ska därför kunna mätas och visas för kunden för att det ska finnas en 
transparens i deras relation (Mell & Grance, 2011). 

 
3.3.2 Molnets struktur 

Enligt NIST definition finns det fyra olika sorters moln beroende på var infrastrukturen 
ligger och vem det är som kontrollerar den (Rountree & Castrillo, 2014). Dessa är publika moln, 
privata moln, gemenskaps moln och hybrida moln (Mell & Grance, 2011). 

 
Publika moln 

Det som vi ofta tänker på när vi pratar om molntjänster är publika moln eftersom det är den 
typen av infrastruktur som de flesta molntjänster bygger på (Rountree & Castrillo, 2014). Mell 
och Grance (2011) beskrivning säger att publika moln kan tillhöra vilken organisation som 
helst, men den är öppen för alla användare, dock hanteras infrastrukturen av organisationen som 
tillhandahåller tjänsten. Enligt Gholami et al. (2016) är det detta vi refererar till när vi pratar 
om en multi tenant modell som innebär att ett system kan ha flera inneboende. Det är även 
denna modell vi kommer att fokusera främst på i analysen av migrering till ett molnbaserat 
affärssystem. 
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Privata moln 
Vid privata moln tillhandahålls molnet av en organisation eller en tredje part eller kanske en 

mix av dem båda enligt Mell och Grance (2011). Användandet i sig av tjänsten är dock mer 
exklusivt anpassad och fördelad för en särskild grupp och inte för allmänheten (Rountree & 
Castrillo, 2014). Vi kan redan idag se flera molnbaserade lösningar som är just anpassade i ett 
privat moln och Orosz & Orosz (2017) menar att detta är en nödvändighet för lösningarna 
anpassade för medelstora och större organisationer. 

 
Gemenskaps moln 

Gemenskapsmoln är mycket likt privata moln i sitt ägande och i sin infrastruktur, men den 
nyttjas av fler organisationer med ett gemensamt moln (Rountree & Castrillo, 2014). Enligt 
Mell och Grance (2011) kan detta gemensamma ägandet vara fördelaktigt eftersom de ingående 
organisationerna delar ett gemensamt moln eller liknande policys. Infrastrukturen kan likt det 
privata molnet placeras hos antingen någon av de gemensamma organisationerna, en tredje part 
eller en mix av detta (Mell & Grance, 2011). 

 
Hybrida moln 

Många tror att hybrida moln är olika moln med en blandning av både privata och publika 
moln, detta är däremot en lite felaktig förståelse eftersom det enligt Rountree och Castrillo 
(2014) rör sig om endast ett moln där privata och publika moln delar på strukturen gemensamt. 
Mell och Grance (2011) menar att det finns en viss standardiserad struktur av teknologin i 
hybrida moln som gör det möjligt för data att färdas mellan de olika molnen som bygger upp 
det hybrida. Rountree och Castrillo (2014) anser att det i framtiden endast kommer att röra sig 
om hybrida moln allt eftersom att marknaden för molntjänster mognar. 

 
3.3.3 Molnets tjänstemodeller 

Enligt NIST definition av molnet finns det tre olika varianter på molntjänster, Software as a 
service (SaaS), Infratructure as a Service (IaaS) och Platform as a Service (PaaS) (Mell & 
Grance, 2011). Dessa är de tre grundläggande tjänstemodellerna för molntjänster, men enligt 
Rountree och Castrillo (2014) ska det alltid läggas till att detta kan variera eftersom förhandling 
med tjänsteleverantörer alltid är möjligt. Se Figur 2 vars delar diskuteras i det följande. 



14 
 

  
Figur 2: Molnets tjänstemodeller 
Källa:    Orosz & Orosz (2017:183) 

 
”Infrastructure as a Service” 

Enligt Mell och Grance (2011) bygger IaaS på att infrastruktur, datautrymme och servrar 
tillhandahålls av tjänsteleverantören, men konsumenten har full kontroll över hur dessa tjänster 
används. Dash et al. (2014) menar att det rör sig om en virtuell miljö som kunden erhåller 
genom ett nätverk. Rountree och Castrillo (2014) menar att denna typ av molntjänst passar sig 
bäst till kunder som inte vill ansvara för sin egna infrastruktur, men som kräver fullt anpassad 
funktionalitet. 

 
”Platform as a Service” 

PaaS tillåter organisationer att bygga och sjösätta webapplikationer utan att vara tvungna att 
bygga sin egna infrastruktur (Rountree & Castrillo, 2014). Enligt Mell och Grance (2011) 
handlar det mestadels om att en konsument har en egen tillverkad eller införskaffad applikation 
som de kan köra inom ramarna för tjänsteleverantörens system. Detta är mycket likt IaaS, men 
den största skillnaden är att mer av funktionaliteten styrs av tjänsteleverantören vid en PaaS-
tjänst än vid IaaS. Denna typ av modell används främst emot utvecklare som vill sjösätta eller 
utveckla sina program och se hur de fungerar i en ”riktig” miljö (Dash et al., 2014). 

 
”Software as a Service” 

Många anser SaaS att vara den grundläggande tjänstemodellen för en molntjänst eftersom 
det för privatpersoner är den mest frekvent använda modellen för klassiska tjänster via molnet 
(Rountree & Castrillo, 2014). NIST förklarar SaaS som en tjänst som till fullo tillhandahålls av 
tjänsteleverantören och endast hanteras via en klient. Konsumenten som använder varan har 
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ingen kontroll över infrastrukturen och kan inte heller i större utsträckning påverka 
applikationen utan endast använda den (Mell & Grance, 2011). Enligt Boillat och Legner (2013) 
ställer SaaS-tjänster nya krav på dagens IT avdelningar i företagen. Detta för att det via denna 
typen av tjänst krävs mer arbete gentemot relationen mot kund och hur dessa ska sys samman 
med den levererade tjänsten från tjänsteleverantören. 

 
Single-tenant och Multi-tenant 
Ofta i samband med att det samtalas om affärssystem i molnet dyker begreppen ”single-

tenant” och ”multi-tenant” upp. Det hela bygger på två olika koncept som beskriver i vilken 
utsträckning som hyresgäster av servrarna delar på utrymmet (Gholami et al., 2016). Rountree 
och Castrillo (2014) beskriver att en ”single-tenant” miljö bygger på att kunden har sin egen 
server och informationen som lagras på servern endast är sin egna. ”Multi-tenant” å andra sidan 
bygger på att flera kunder kan dela på servern och huserar tillsammans på den utan att några 
riktiga gränser dras. Enligt Gholami et al. (2016) är det först vid en ”multi-tenant” modell som 
de största fördelarna med ett molnbaserat affärssystem kan skördas gällande spridning av 
resurser. Det blir då fler användare som kan dela på kostnaderna för skalbarheten och utrymmet. 

 
3.4 Molnbaserat affärssystem 

Det som vi oftast prata om när det gäller molnbaserade affärssystem är en SaaS-tjänst som 
figurerar i ett publikt moln (Rountree & Castrillo, 2014). Enligt dem är det i alla fall på det viset 
det uppfattas av allmänheten och troligen är det för att det är den lösning som flest konsumenter 
stöter på under sin vardag. Exempel på lösningar som en vanlig konsument stöter på är Spotify 
eller Netflix. Det är tydligt att de är tjänster som hyrs och som finns att få tag på via ett publikt 
moln som är tillgängligt för hela allmänheten. 

När det gäller affärssystem är det inte alltid på det sättet som leverantörerna säljer in sina 
lösningar (Gholami et al., 2016). Enligt Asmus et al. (2016) har tekniken idag tagit oss till den 
punkten att leverantörer kan erbjuda fullständiga affärssystemslösningar på ett sätt som utrycks 
som: ”Betala-per-användning”. Asmus et al. (2016) förklarar att de fullständiga lösningarna 
kan ha olika skepnad beroende på kraven som ställs från kunden. Tidigare beskrivet var de olika 
kanalerna som en molnbaserad lösning kunde ha: SaaS, PaaS och IaaS. Enligt Al-Ghofaili och 
Al-Mashari (2014) är målet för affärssystemsleverantörerna med sina molnbaserade 
affärssystemslösningar att en ”multi-tenant” modell ska kunna appliceras. Av namnet att döma 
handlar det om att fler personer ska kunna vara ”inneboende” i samma utrymme och det är att 
likna med ett publikt moln. Gholami et al. (2016) förtydligar detta och beskriver att det är det 
lättaste sättet för leverantörerna att tillhandahålla en lösning via en ”multi-tenant” modell 
eftersom funktionalitet och serverutrymmet är den samma för alla kunderna, inga större 
anpassningar behövs då hanteras för flera kunder som är dyrt och tidsödslande. Tyvärr är det 
inte alltid som detta passar för kunderna och fler stora organisationer har svårt att anpassa sin 
verksamhet till ett bestämt, nytt arbetssätt. (Johansson et al., 2015).   

För att överbrygga problematiken bakom att stora organisationer har svårt att anpassa sig till 
ett specifikt arbetssätt har leverantörerna erbjudit lösningar där den molnbaserade lösningen 
erbjuds endast för dem, det kallas för en ”single-tenant” modell (Al-Ghofaili och Al-Mashari 
,2017). Gholami et al. (2016) beskriver själva att de främsta fördelarna med en molntjänst 
upplevs vid en ”multi tenancy” modell. Enlig dem känner sig användaren vara den enda 
användaren på tjänsten även om resursen fördelas mellan flera aktörer.  
3.5 Analysmodell 
3.5.1 Relativa fördelar 

Rogers (1995) menar att adoptionen av nya innovationer är i första hand utvärderas och 
bygger på att individen skaffar sig mer kunskap om en innovation för att sedan kunna bilda sig 
en uppfattning om den. Hameed et al. (2012) är inne på en liknande linje och likt Rogers anser 
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han att det finns ett primärt steg i adoptionsbeslutet som ligger till grund för beslutet, kan liknas 
vid en utvärdering. Utvärderingen ger Rogers (1995) ett begrepp och kallar det för relativa 
fördelar. En relativ fördel är enligt Rogers (1995) en faktor som avgör hur en produkt uppfattas 
gentemot sin föregångare. Om den relativa fördelen uppfattas som positiv kommer det att ligga 
till grund för att adoptionsbeslutet tas då det finns en fördel med adoptionen av den nya 
innovationen. Detta faller lite i linje med Gupta et al. (2017) utvärdering av skillnaderna mellan 
stora och små bolag sett till adoptionen av ett molnbaserat affärssystem. Enligt dem fanns det 
faktorer som uppfattades olika gentemot de olika bolagens tidigare föregångare av lösningar 
och de relativa fördelar var då således olika uppfattade. 

 
 

 
Figur 3: Analysmodell över faktorer som bromsar större bolag att migrera till ett molnbaserat 
              Affärssystem 
Källa:    Modifiering av Hameed et al. (2012:367), Rogers (1995:212-240) och Abd Elmonem et al. 

    (2016) 
 
Analysmodellen i Figur 3 som kommer att ligga till grund för analysen av den beroende 

variabeln migrering till ett molnbaserat affärssystem med hänsyn till större bolag läses uppifrån 
och ned. Analysmodellen verkar i miljön av ett större bolag, men skulle lika gärna kunna 
användas på mindre bolags migrering till ett molnbaserat affärssystem också. Det som förändras 
då är helt enkelt de uppfattade relativa fördelarna eftersom bolagsstorleken har betydelse vid 
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migreringen enligt Johansson et al. (2015). Analysmodellen läses därefter ifrån initiering som 
är det inledande steget i analysmodellen. Denna process startar utvärderingen som utförs utifrån 
de bromsande faktorerna där jag ska försöka redogöra ifall de bromsande faktorerna uppfattas 
som otillräckliga i de större organisationerna. Om de skulle uppfattas som tillräckliga kommer 
beslutet att hamna i att en migrering görs till ett molnbaserat affärssystem. 

Enligt Rogers (1995) är relativa fördelar den faktor som påverkar adoptionsbeslutet av en ny 
innovation. Den relativa fördelen kan enklare beskrivas som den grad en ny innovation 
uppfattas som bättre än sin föregångare. Enligt Rogers (1995) kan en relativ fördel vara allt från 
en bättre ekonomisk lönsamhet till bättre kvalité på en produkt. 

I analysmodellen kommer det att utgås från begreppet relativa fördelar. Rogers (1995) 
beskriver det som att en relativ fördel kan uppfattas som olika för olika intressenter, vilket 
Gupta et al. (2017) och Gholami et al. (2016) förtydligar utifrån processen att migrera sitt 
affärssystem till molnet. De menar båda på att det finns olika molnlösningar som passar olika 
företag och dessa lösningar värderas olika. Gupta et al. (2017) har sin utgångspunkt i 
jämförandet av små och stora bolag och identifierar att de relativa fördelarna är olika för dem. 

Det är som beskrivet med utgångspunkt från dessa relativa fördelar vi kommer att försöka 
identifiera varför de idag upplevs som otillräckliga och därför verkar som bromsande faktorer 
för de större bolagen vid sin migrering till ett molnbaserat affärssystem. Genom att utgå från de 
faktorer som litteraturstudien anser som bromsande för större bolags migrering till molnet kan 
vi koppla dem samman med Rogers (1995) teori om relativa fördelar.  

De otillräckliga relativa fördelarna har utifrån den litteraturstudie som genomförts 
kategoriserats in i olika områden för att tydliggöra de olika otillräckliga relativa fördelarna som 
kan uppfattas vid migrationen till ett molnbaserat affärssystem. För att ge mer kontext till att 
detta är faktorer som påverkar de större organisationerna och inte alla organisationer i allmänhet 
kommer inspel på motsatser för mindre bolag göras när möjligt. 

Eftersom Johansson et al. (2015) menar att de fördelar som uppfattas är olika beroende på 
organisationens storlek, kommer hänsyn att tas till den. Detta kommer i analysmodellen att 
figureras som den miljö som analysen sker i. Denna uppsats kommer endast att beakta miljön 
sett till större organisationer, men ändock viktigt att veta att det ter sig olika. 

Gällande initiering i analysmodellen menar Hameed et al. (2012) på att det alltid finns en 
viss initiering innan adoptionen av en ny innovation begrundas.  

Målet på den utvärderande process som genom analysmodellen sker i organisationen är som 
beskrivet en migrering till ett molnbaserat affärssystem. För att det ska bli aktuellt krävs det att 
de totala otillräckliga relativa fördelarna uppfattas som tillräckliga mellan de olika kategorierna: 
otillräckliga relativa kostnadsfördelar, otillräckliga relativa infrastruktursfördelar samt 
otillräckliga relativa funktionalitetsfördelar. Fördelarna måste ”väga över” till att 
adoptionsbeslutet tas samt att en initiering ska finnas där en mognad av innovation (i det här 
fallet ett molnbaserat affärssystem) ska finas. Till exempel kan de otillräckliga relativa 
kostnadsfördelarna uppfattas som mer än tillräckliga för det större bolaget. Då kan de 
otillräckliga relativa infrastruktursfördelarna alternativt de otillräckliga relativa 
funktionalitetsfördelarna vara lägre trots att ett adoptionsbeslut tas. 

 
3.5.2 Större bolag 

Att bolag är olika sett till sitt affärssystem är inte någon nyhet och det finns vissa saker som 
är viktigare för olika organisationer (Akkermans & Van Helden, 2002). Både Gupta et al. 
(2017) och Johansson et al. (2015) konstaterar att flera av de faktorer som påverkar vissa beslut 
gällande migreringen till ett molnbaserat affärssystem beror på organisationens storlek. Detta 
kan vara allt från tillgänglig kompetens till lagar och regler som de olika stora organisationerna 
måste ta hänsyn till (Gupta et al., 2017). Eftersom denna analys främst kommer att fokusera på 
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större organisationer kommer vi att utgå från EU:s direktiv gällande definitionen av storleken 
på organisationen. 

Enligt EU Kommissionen (2015) är en större organisation en verksamhet med en omsättning 
som överstiger 500 miljoner kronor och/eller har fler än 250 stycken anställda. 

 
3.5.3 Initiering 

Enligt Hameed et al. (2012) visar den mesta litteraturen om adoption av innovationer på att 
det finns ett primärt steg för denna process. Det har ofta olika namn, men de väljer att kalla det 
primära steg för initiering. Hameed et al. (2012) menar att det gemensamt för litteratur om 
adoption av innovationer oftast finns en primär del som handlar om tiden före innovationens 
implementering och att det likväl finns en del som behandlar tiden efter implementeringen. Sett 
till Rogers (1995) har även han gjort en liknande uppdelning där olika steg förmedlar antingen 
tiden innan implementeringen, implementeringen i sig eller tiden efter. Sett till detta har jag 
därför valt att utgå min analysmodell ifrån ett primärt steg med samma namn som Hameed et 
al. (2012) valde, initiering. För detta arbete kommer vi endast att behandla tiden före 
implementeringen i adoptionsprocessen. 

 
Innovationsmedvetenhet 
Både Rogers (1995) och Hameed et al. (2012) belyser att det primärt i adoptionsprocessen 

finns en ingående del som handlar om medvetenheten av en produkt. Rogers (1995) kallar det 
i sin litteratur för kunskap och denna faktor handlar om att organisationen är medveten om en 
produkt och vad den kan göra. Hameed et al (2012) förklarar lite lättare att det handlar om att 
ett aktivt val görs där en individ anskaffar sig mer kunskap om en ny innovation. Rogers (1995) 
menar att informationssökning är en essentiell del i innovationsbeslutsprocessen där det handlar 
om att en individ söker ut information och bildar sig en egen medveten uppfattning om 
innovation 
 
Attityd gentemot innovationen 

Enligt Hameed et al. (2012) är attityden som formas mot en innovation en viktig del i den 
primära initieringsprocessen som sker vid adoptionen av en ny innovation. Enligt dem handlar 
det om att individen, beroende på för och nackdelar formar sig en egen bild av innovationen. 

Rogers (1995) kallar detta steget för övertalning, men menar ungefär samma som Hameed 
et al. (2012). Enligt Rogers (1995) bygger detta stadiet mer på att individen får en känsla för 
innovationen, antingen positiv eller negativ. Han menar att detta skiljer sig lite från den tidigare 
faktorn (läses medvetenhet) eftersom det i den mentala aspekten är en mer kognitiv process 
som sker där individen tar in kunskap medan det i denna faktor handlar om att individen formar 
en åsikt. 

 
Beslutsförslag 
Förslag är den sista faktorn och även sista steget i processen gällande adoption av en 

innovation. Hameed et al. (2012) beskriven denna del som ett steg i att individen väljer att 
antingen implementera innovationen eller inte. Rogers (1995) fyller ut det hela lite mer och 
beskriver att adoptionsvalet kan te sig lite olika. Enligt Rogers finns det två olika sätt att avvisa 
en ny innovation. Antingen kan individen välja att inte beakta innovationen över huvud taget 
eller så kan individen aktivt välja att motsätta sig innovationen. Oavsett handlar det om att ett 
faktiskt val görs vilket även Hameed et al. (2012) beskrev. 
 
3.5.4 Bromsande faktorer 

Rogers (1995) beskriver i sin litteratur att kunskap om en ny innovation är viktigt att ta in 
vid beaktandet av dess relativa fördel för en organisation. Abd Elmonem et al. (2016) har i en 
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utbredd litteraturstudie av ämnet affärssystem i molnet tolkat det hela utifrån olika möjligheter 
och hot det kan föra med sig. Johansson et al. (2015) har även de i sin studie sett över olika 
möjligheter och nackdelar och menar i största allmänhet att de olika faktorerna speglar sig olika 
beroende på en organisations storlek. Tidigare förklarat menade Laukkanen et al. (2007) på att 
stora affärssystem endast kunde nå sin fulla effekt i en stor organisation och Johansson et al. 
(2015) har gjort en liknande bedömning på affärssystem i molnet, dock ter den sig att vara tvärt 
om eftersom det enligt dem endast är de mindre organisationerna som kan få ut den fulla 
effekten av molntjänster. Fortsatt i Rogers (1995) anda handlar det om att ge sig själv en bild 
av de för och nackdelar som finns med en innovation, det som vi refererar till som relativa 
fördelar. Jag har själv försökt att ställa upp de möjligheter och hot som Abd Elmonen et al. 
(2016) hade kallat dem utifrån vilken del de kan kategoriseras inom samt gett dem namn från 
Rogers (1995) relativa fördelar. Dessa har blivit kostnad, infrastruktur och funktionalitet. 
Utifrån Rogers (1995) begrepp Relativa fördelar kommer vi specificera hur de olika fördelarna 
kan uppfattas utifrån beroende på organisationens storlek för att tydliggöra vilka relativa 
fördelar som inte uppfattas och därför bromsar de större företagen från att migrera till en 
molnbaserad lösning. 

 
3.5.4.1 Otillräckliga relativa kostnadsfördelar 
Abd Elmonem et al. (2016) beskriver att det finns flera kostnadsmässiga fördelar med att ta 

in ett molnbaserat affärssystem. I flera fall är det även de kostnadsmässiga aspekterna som drog 
igång marknaden för affärssystem i molnet då det vid finanskrisen 2007 blev allt viktigare med 
lägre kostnad för investeringar (Grubisic, 2014). Enligt Gupta et al. (2017) har de större 
organisationer svårt att finna kostnadsfördelar med de molnbaserade affärssystemslösningarna 
som finns. Delfaktorerna för relativa kostnadsfördelar kan summeras i tre kategorier: 
skalbarhet, implementering och ägande.  

 
Skalbarhet 
Som Mell och Grance (2011) beskrev det finns det karakteriserat som en molntjänst att den 

elastiskt kan fördela det som krävs för respektive kund och ta betalt därefter. Detta resulterar 
därför i att företagen kan få en lägra kostnad per användande samt att de endast behöver betala 
för det de använder (Abd Elmonem et al., 2016). Palos-Sánchez et al. (2017) beskriver dessa 
fördelar som ett sätt för kunderna att lättare kunna räkna på den faktiska kostnaden för systemet 
och de behöver då inte oroa sig för att användandet ska kosta mer än de hade räknat med. Enligt 
Johansson et al. (2015) är detta en stor uppfattad fördel för alla typer av organisationer oavsett 
storlek. Gupta et al. (2017) menar dock på att de större organisationerna även har råd med att 
köpa de dyrare varianterna av tjänsterna. Dessa kostar lite mer, men är ofta att anse som 
premiumversioner och därför ger ett bättre användande för organisationen som kan tänka sig 
att betala gentemot en mindre organisation som inte har råd. Gholami et al. (2016) menar dock 
på att de största fördelarna med skalbarheten i ett molnbaserat affärssystem först uppnås vid en 
”multi-tenant” modell eftersom fler kunder kan dela på kostnaden av samma resurser.  

 
 
Systemimplementeringskostnad 
Som Grubisic (2014) beskrev det är implementeringskostnaden den överlägset största 

kostnaden vid införandet av ett affärssystem. Traditionellt krävs det att företagen betalar för 
programvara och licenser även innan installationen tagits vid och detta gör att företag ofta måste 
ligga ute med stora summor pengar. Det finns bland de nya molntjänsterna möjlighet att 
undvika stora kostnader eftersom installationen redan är att se som färdig. Abd Elmonem et al. 
(2016) beskriver att implementeringen oftast även går snabbare om kunden väljer ett 
molnbaserat system vilket även det resulterar i en lägre kostnad. Det är även oftast som 
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företagen som väljer ett molnbaserat system kan undvika kostnader för konsultation och 
konfigurering av systemet eftersom det mesta är färdigpackat och redo att köras från dag ett 
och inga större anpassningar av systemet är möjligt. Palos-Sánchez et al. (2017) drar däremot 
slutsatsen av sin rapport att införandet av ett molnbaserat affärssystem inte är lika enkelt som 
det kan tänkas vara. Det krävs trots det stora kompetenser inom ämnet för att få allt att fungera. 
Enligt Abd Elmonem et al. (2016) finns det även risk för att den anställda IT avdelningen (om 
en sådan finns) motsätter sig implementeringen eftersom de ändå riskerar att bli av med jobben 
efter implementationen. Detta kan resultera i att arbetet blir svårare än det skulle ha varit. 

 
Ägandekostnad 
Enligt tjänstemodellen SaaS som figurerar bland molntjänster slipper företagen som 

migrerar sitt affärssystem till molnet sitta på kostnader för egna servrar och andra kostnader 
som detta medför eftersom affärssystemet är förflyttat till en annan plats och nås via nätet och 
andra enheter (El-Gazzar et al., 2016). Eftersom tjänsteföretaget vid ett molnbaserat 
affärssystem ansvarar för driften av systemet kan även det sänka kostnaderna för företagen då 
personal som tillhandahållit IT driften kan tas bort. Enligt El-Gazzar et al. (2016) finns det 
däremot en rädsla för att bli låst med en leverantör när företaget inte längre äger sin egna 
infrastruktur. De kan heller inte längre hantera problem som uppkommer i systemet utan är 
beroende av leverantören att det blir löst. Sett till Laukkanen et al. (2007) åsikter har de stora 
organisationerna ofta råd med ägandet av ett affärssystem trots allt och kan därför ha en 
personalstyrka som hanterar problem som uppkommer med användandet av systemet. Enligt 
Johansson et al. (2015) är detta inte alls lika viktigt för en mindre organisation som enklare kan 
anpassa sig till ägandet är på någon annan. 

 
3.5.4.2 Otillräckliga relativa infrastruktursfördelar 
Att molntjänster påverkar infrastrukturen i ett bolag råder det inga tvivel om (Johansson et 

al., 2015). Det kan förvisso vara enkelt att förstå eftersom en molntjänst enligt Mell och Grance 
(2011) bygger på att infrastrukturen och applikationer flyttas till en annan plats. Abd Elmonem 
et al. (2016) menar att flera av de fördelar som finns att vinna på en molntjänst bygger på det 
faktum att infrastrukturen flyttas och företaget kan satsa mer på sin ordinarie verksamhet. 
Vidare i texten har relativa infrastruktursfördelar delats upp i affärseffektivitet, tillgänglighet 
och IT-kompetens. 

 
Affärseffektivitet 
Eftersom driften och tillhandahållningen av en molntjänst i största allmänhet ligger på 

tjänsteleverantören slipper kunden att bry sig om driften av molntjänsten (Abd Elmonem et al., 
2016). Detta resulterar i att organisationen kan fokusera fullt ut på sin ordinarie verksamhet och 
kan fatta rätt beslut för det dagliga arbetet (El-Gazzar et al, 2016). De blir alltså mer effektiva i 
sina affärer. Enligt Gupta et al. (2017) är affärseffektiviteten viktigt både för stora och små 
bolag eftersom fokus kan läggas på den ordinarie driften av verksamheten och inte på IT-
driften. Johansson et al. (2015) anser däremot att SME:s värderar en fungerande IT-drift högre 
än de större bolagen eftersom de inte har avdelningar som hanterar IT relaterade problem. 
Johansson et al. (2015) menar dock på att större bolag också värderar en fungerande IT drift 
eftersom det annars kan bli väldigt kostsamt, större bolag kan däremot oftast hantera problemen. 
El-Gazzar et al. (2016) menar dock på att det inte är lika lätt som många tror att hantera ett 
molnbaserat affärssystem även om driften hanteras av någon annan, det krävs vissa kunskaper 
för att kunna hantera en molnbaserad lösning.  
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Tillgänglighet 
Johansson et al. (2015) identifierar tillgänglighet och mobilitet som viktigt för flera olika 

organisationer. Enligt Abd Elmonem et al. (2016) handlar en molntjänst mycket om att just 
kunna vara mobil och ha en tillgänglighet till essentiella system oavsett plats. Enligt Gupta et 
al. (2017) är det mycket viktigt med en kontrollerad tillgänglighet för de större organisationerna 
eftersom avbrott i den blir mycket kostsamt. En mindre organisation kan kontrollera sådana 
avbrott bättre. 

El-Gazzar et al. (2016) beskriver att detta är en problematik som kan hanteras via ett 
serviceavtal som ska upprättas mellan kunden och tjänsteleverantören, dock brukar de sällan 
vara fullständiga och tjänsteleverantören tar sällan på sig ansvar för problem de ej behöver ta 
ansvar för. 

Även fast en av de karakteriserande egenskaperna på en molntjänst är skalbarhet kan detta 
resultera i en problematik med tillgängligheten. Abd Elmonem et al. (2016) menar att detta inte 
kan kontrolleras fullt ut eftersom det ibland kan bli en mättad kapacitet och att det kan uppstå 
flaskhalsar i systemen. Enligt Gupta et al. (2017) kan detta båda handla om tjänsteleverantörens 
system likväl som det kan handla om att nätverket inte orkar med systemet. Tillgänglighet är 
dock det de större organisationerna anser är av signifikant betydelse för deras verksamhet och 
som de måste arbeta emot (Johansson et al., 2015). 

 
IT-kompetens 
När ett affärssystem flyttas och istället hyrs in via tjänstemodellen SaaS blir ofta personer 

som tidigare jobbat med driften av IT-systemet överflödiga eftersom det inte längre finns ett 
system kvar att se över (Gupta et al., 2017). Grundidén med ett molnbaserat affärssystem som 
en SaaS-tjänst är trots allt att någon annan ansvarar för ditt affärssystem. 

Enligt Gupta et al. (2017) skiljer det sig mycket tydligt på denna punkten mellan SME:s och 
de större organisationerna. SME:s kan ofta sakna en IT ansvarig på firman medan de större 
organisationerna kan ha hela avdelningar som ständigt arbetar med att lösa IT frågor. Palos-
Sánchez et al. (2017) anser att det finns en rädsla inom de stora företagen för att råka bli låsta 
med en särskild leverantör och att de vid eventuella uppsägningar kommer att sakna kompetens 
för att själva kunna hantera problem. Enligt El-Gazzar et al. (2016) finns det idag inte heller 
den spetskompetens som krävs hos organisationer för att kunna hantera förflyttningen till ett 
molnbaserat affärssystem. Gupta et al. (2017) menar även på att det kan ske ett visst motstånd 
från IT-avdelningen på en större organisation eftersom innovationen kan tvinga anställda till ett 
nytt arbetssätt. 

  
3.5.4.3 Otillräckliga relativa funktionalitetsfördelar 
Från Mell och Grance (2011) definition av molnet går det framförallt genom begreppet 

”sammanslagning av resurser” att förstå att viss inskränkning av frihet i applikationerna 
kommer att vara tvunget. Rountree och Castrillo (2014) skriver i sin bok att det oftast är mycket 
strikt med flöden i de molnbaserade affärssystemen och att ändringar är mycket svåra att få till. 
Genom Abd Elmonem et al. (2016) och Johansson et al. (2015) kan de funktionella aspekterna 
gällande affärssystem i molnet slås samman till anpassning, säkerhet och integration. 
 
Systemanpassning 

Som tidigare nämnt beskriver Palos-Sanchez et al. (2017) att förändringar utanför den 
strömlinjeformade funktionaliteten i ett molnbaserat affärssystem ofta är mycket kostsam och 
ibland kan det till och med vara omöjligt. Johansson et al. (2015) fyller även på med att 
anpassningar som görs i ett molnbaserat affärssystem kan komma att bita tillbaka eftersom det 
vid schemalagda uppdateringar kan förändra funktionaliteten och kräva ytterligare 
investeringar för att behålla anpassningen. Enligt Gupta et al. (2017) är det ibland omöjligt för 
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vissa stora organisationer att göra olika anpassningar för att de då tappar sin 
konkurrenskraftighet. Enligt Akkermans och Van Helden (2002) är valet av system en mycket 
viktig faktor för att det ska få en bra passform med företagets affärsprocesser.  

 
Datasäkerhet 

El-Gazzar et al. (2016) förklarar att det till skillnad från andra lösningar oftast är mer säkert 
att ta ett molnbaserat affärssystem än ett traditionellt för organisationer som kanske inte har en 
stab som ständigt arbetar med säkerhet. Rountree och Castrillo (2014) menar dock på att den 
bristande säkerhet som förknippas med en molntjänst är att kunden inte hanterar sin data själv 
och därför inte litar på leverantören. Dash et al. (2014) och Gupta et al. (2017) menar däremot 
på att det för större bolag alltid finns en större risk med molntjänster än med en vanlig 
traditionell lokal lösning. El-Gazzar et al. (2016) beskriver att de flest molnbaserade 
affärssystemen ofta försöker vända säkerhetsaspekten mot de anställda och förklara att även de 
med en lokal lösning kan göra fel som öppnar upp för intrång. Deras rapport visar dock på att 
företag i allmänhet inte anser molntjänsterna att vara ett säkrare alternativ och enligt Gupta et 
al. (2017) är flera av de stora företagen inte särskilt angelägna om att dela på en databas med 
konkurrenter eftersom förlorad information kan kosta organisationen mycket pengar. Gupta et 
al. (2017) menar även på att mindre organisationer sällan har erhållit särskilt mycket data för 
att det ska bli lika kostsamt för dem vid säkerhetsbrister. 

El-Gazzar et al. (2016) beskriver också att det finns fall där företag på grund av 
informationens natur rent lagligt inte får förvara den var som helt. Sådana lagkrav ställer större 
krav på organisationen när den söker efter en leverantör för sitt molnbaserade affärssystem 
eftersom den virtuella förvaringen inte får vara var som helst. 
 
Systemintegration 

Oftast finns det idag mycket bra färdigbyggda möjligheter till integration av förutbestämda 
system enligt Gholami et al. (2016) dock menar de även på att det vid integration av system 
som inte ingår i mallen oftast kan bli mycket kostsamt att integrera dessa. Kostsamma 
integrationer är enligt Gupta et al. (2017) det de stora företagen kan få lida mycket hårt för. 
Enligt dem kan små bolag lättare anpassa sin verksamhet till nya system gentemot de större 
eftersom de är mer beroende av sina nuvarande lösningar. El-Gazzar et al. (2016) förklarar 
tydligare att även om investeringar görs för att anpassa systemet kan de bli tvunget att göras 
fortsatta investeringar för att bibehålla funktionalitet när nya uppdatering görs i ett molnbaserat 
affärssystem. Då Motiwalla och Thompson (2013) menar att mycket av den framtid vi betraktar 
idag på affärssystemsmarkaden är integrationer gjorda mellan system finns risken att 
verksamhetens kapacitet inskränks om detta begränsas.  

 
3.5.5 Migrering till molnbaserat affärssystem 

Utgångspunkten i Rogers (1995) begrepp relativa fördelar handlar om att en ny innovation 
blir adopterad i en organisation om den kan motiveras genom uppfattade fördelar vägt mot 
tidigare fördelar, alternativt nackdelar. Johansson et al. (2015) är som tidigare nämnt skeptisk 
mot att de större organisationerna har möjlighet att få ut dessa totala relativa fördelar vid 
migrationen till ett molnbaserat affärssystem. Även Gupta et al. (2017) som grundligt 
analyserade skillnaderna och hur dessa skillnader uppfattas från både stora och små 
organisationer menar att det finns svårigheter för en större organisation att uppleva dessa 
relativa fördelar eftersom de till sin natur är mycket olika. 

För att migreringen till ett molnbaserat affärssystem ska bli verklighet för de större 
organisationerna krävs det att totalen av de relativa fördelarna som uppfattas vid adoptionen 
blir tillräckliga. Enligt El-Gazzar et al. (2016) måste de relativa kostnadsfördelarna bli större 
än tidigare för att kunna räkna hem investeringen. Hong och Kim (2002) anser att det är av stor 
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vikt att de relativa funktionalitets fördelarna faller i linje med den nuvarande verksamheten eller 
att det eventuellt kan bidra till bättre arbetsprocesser, annars ska organisationen söka vidare 
efter andra lösningar. Gällande de relativa infrastruktursfördelarna kan det tolkas utifrån både 
Gupta et al. (2017) och Johansson et al. (2015) att de större organisationerna kräver en stor tillit 
på säkerheten i ett molnbaserat affärssystem för att en migrering ska ses över. 
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4. Resultat 
I resultatkapitlet beskrivs den insamlade empirin och vilka uppfattningar de olika 
respondenterna har om analysmodellens faktorer. 
 

En sammanställning från den insamlade empirin struktureras nedan i kapitel 4.6 i Tabell 1. 
Tabellen har delats upp per respondent kolumnvis för att ge en överskådlig bild av vilken 
respondent som har gett respektive svar. Radvis har tabellen delats upp per variabel och 
tillhörande faktorer hämtat från analysmodellen (Figur 3). Tabellens utformning bygger på att 
det enkelt ska kunna tydas vilken åsikt som respektive respondent har gällande de olika 
variabler och faktorer som ska analyseras. Vidare i texten kommer de centrala delarna som 
samlats in under intervjuerna att beskrivas. 

 
4.1 Initiering 

Respondenternas uppfattningar och åsikter om molnet är i det stora hela tämligen lika. 
Respondenternas uppfattningar är att molnet är ett sätt att förvara och hantera sina data på och 
de anser att molnet är framtiden för utvecklingen av affärssystem. Det enda som skiljer sig från 
respondenternas svar är IT-chefen på Löfbergs som ser molnet som en dynamisk plats för 
Löfbergs att utvecklas. 

Ingen av respondenterna har en avvisande attityd mot molnet där adoptionsbeslutet ej 
övervägs. 
 
4.2 Otillräckliga relativa kostnadsfördelar 

Respondenterna uppfattar de molnbaserade affärssystemen för större bolag som dyra. 
Affärssystemskonsulten på Elvenite menar att de molnbaserade affärssystemen måste vara 
billigare än de klassiska lösningarna, det är enligt honom det som är idén med innovationen. 
För IT-chefen på Löfbergs var aldrig adoptionsbeslutet att migrera affärssystemen på Löfbergs 
till molnet särskilt styrt av priset, även om det självklart var en faktor. 

Implementeringskostnaden för ett molnbaserat affärssystem anses av respondenterna som 
dyrare bortsett från verksamhetsutvecklaren som kunde se en oförändrad prisbild av 
implementeringen. Lösningsarkitekten på Elvenite säger: 

”Min uppfattning är att det är betydligt dyrare att implementera ett 
molnbaserat affärssystem än en klassisk lösning. Det krävs väldigt mycket 
extra arbete och kompetens när sina data ska migreras till en molnbaserad 

lösning. Ägandekostnaden är sedan lägre” 

I stort uppfattas molnbaserat affärssystem för större bolag som en innovation som borde vara 
billigare än klassiska lösningar, men samtidigt medför det stora kostnader. 
 
4.3 Otillräckliga relativa infrastruktursfördelar 

Enligt respondenterna uppfattas både IT-kompetensen och affärseffektiviteten som ökad om 
ett molnbaserat affärssystem skulle tas in. Verksamhetsutvecklaren anser att tillgängligheten 
för verksamheten ökas och övriga respondenter ser den som tämligen oförändrad gentemot ett 
klassiskt affärssystem. IT-chefen på Löfbergs beskriver: 

”Idag är nästan allt vi äger och har uppkopplat. Samtidigt kan det 
förekomma strömavbrott och då fungerar inte ett klassiskt affärssystem 

heller.” 
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Affärssystemskonsulten på Elvenite beskriver hur de flesta företagen idag inte har sina 
affärssystemslösningar inom företagets ”fyra väggar”. Oftast står servrarna i en serverpark hos 
ett annat företag enligt affärssystemskonsulten. 
 
4.4 Otillräckliga relativa funktionalitetsfördelar 

Respondenterna från Elvenite uppfattar funktionaliteten som oförändrad vid migreringen till 
ett molnbaserat affärssystem. Däremot anser de båda att det blir svårare, men att det finns 
lösningar som idag är möjliga för att bredda funktionaliteten i ett molnbaserat affärssystem. 
Enligt IT-chefen på Löfbergs är datasäkerheten det mest omtalade när det kommer till 
molnbaserade affärssystem. Samtidigt anser varken han eller någon av de andra respondenterna 
att den skulle vara något problem.  Respondenterna anser till och med att datasäkerheten i ett 
molnbaserat affärssystem blir högre än i ett klassiskt affärssystem. 
 
4.5 Migrering till ett molnbaserat affärssystem 

IT-chefen på Löfbergs uppfattar relativa fördelar med ett molnbaserat affärssystem eftersom 
det anses som en dynamisk plattform som kommer att tvinga dem att utvecklas. 
Affärssystemskonsulten på Elvenite uppfattar migreringen till ett molnbaserat affärssystem för 
större bolag som något tidigt i utveckling. Anledningen bakom är enligt affärssystemskonsulten 
för att produkten molnbaserat affärssystem ännu behöver tid att mogna. 
Verksamhetsutvecklaren uppfattar molnet som både billigare och att det gynnar infrastrukturen, 
däremot kommer funktionaliteten för de större bolagen att inskränkas enligt henne.
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4.6 Sammanställning respondenternas intervjusvar 
 
Tabell 1: Respondenternas intervjusvar 
Källa:      Författaren 

  Intervjuobjekt A Intervjuobjekt B Intervjuobjekt C Intervjuobjekt D 
Yrke IT Chef Lösnings Arkitekt, BI Affärssystemskonsult Verksamhetsutvecklare 
Intervjutid 55 minuter 46 minuter 42 minuter 52 minuter 
Erfarenhet 20 år Nästan 20 år Mer än 20 år 20 år 
Initiering         

Innovationsmedvetenhet "En dynamisk plattform 
att förändras i" 

"Ett ställe för företag att 
placera sin data istället för 
internt" 

"Ett sätt att erbjuda en 
lösning" 

"Kunden slipper äga 
systemet själv" 

Attityd gentemot Innovationen 
Positiv, men med stor 
respekt för att någon 
annan hanterar sin data. 

Först negativ, nu positiv. 
("I början var jag skeptisk 
till hur det skulle få ihop 
allting.") 

Som koncept väldigt positiv, 
men har inledningsvis varit 
väldigt skeptisk. 

Positiv, Anser att det bra 

Beslutsförslag 
(Hur de respondenterna ställer sig till ett 
införande) 

Ej avvisande, håller på att 
implementera 
molnbaserat affärssystem. 

Ej avvisande ("Det är 
molnet det kommer att 
hamna i") 

Ej stor kännedom om 
ekonomin bakom ett 
molnbaserat affärssystem, 
men i övrigt positiv. 

Ej avvisande på grund av 
ökad åtkomst till system och 
ekonomiska fördelar. 

Bromsande faktorer         
Otillräckliga relativa kostnadsfördelar         

Skalbarhet 
Uppfattas som den 
främsta fördelen med 
molnet. 

Uppfattas som en relativ 
ekonomisk fördel. 

Uppfattas som en relativ 
ekonomisk fördel. 

Mycket effektivt att endast 
behöva betala för det som 
används. 

Implementeringskostnad 
Oförändrad, hade varit 
lika dyrt med en ny 
liknande lösning. 

Svårare och dyrare ("Det 
blir i alla fall inte billigare 
vad jag kan se") 

Svårare ("Numera behöver 
man ha med en tredje part 
som hjälper till med 
implementeringen") 

Oförändrad. 
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Ägandekostnad Dyrare Oförändrat 
Ej tillräckligt insatt, men 
borde bli billigare, annars är 
det svårt att försvara. 

Beror på storleken av kund. 
(”Det blir dyrare för större 
bolag”) 

Otillräckliga relativa infrastruktursfördelar         

Affärseffektivitet 
Ökad ("Lättare att göra 
när vi inte driftar systemet 
själva") 

Ökad ("Det finns 
förutsättningar för att det 
ska kunna bli bättre") 

Ökad ("Molnbaserat 
affärssystem kan verka som 
en möjliggörare") 

Ökad 

Tillgänglighet 

Något Ökad, underlättar 
framförallt när fler 
företagsenheter ska 
kopplas samman. 

Oförändrad 

Oförändrad ("Även vid 
lösningar på plats står ju 
inte alltid servern inom 
företagets fyra väggar") 

Bättre, allt idag är 
uppkopplat. 

IT-kompetens 

Något Ökad ("Vi kommer 
att kunna rikta vår 
kompetens mot hur vi 
använder systemet och 
inte mot att det bara ska 
fungera") 

Ökad och Minskad 
("Personal med 
spetskompetenser inom 
IT-infrastruktur kommer 
försvinna, men det 
kommer samtidigt krävas 
personal som sköter om 
systemfloran") 

Ökad ("Leverantörerna 
kommer aldrig kunna känna 
till företagen bäst, men 
lösningen kan de!") 

Ökad ("De som kan 
systemen är bättre på det, 
dock viktigt med ett bra 
samarbete mot kund.") 

Otillräckliga relativa funktionalitetsfördelar       

Systemanpassning 

Sämre, men uppfattas 
positivt ("Ett system som 
är mer standard tvingar 
oss att tänka om") 

Svårare, men mycket 
kommer att kunna göras 
utanpå systemet. 

Något svårare, men lösbart 
("Alla systembyten kräver 
att företagen för 
anpassningar oavsett 
lösning") 

Svårare 

Datasäkerhet Ökad 

Ökad ("Är inte 
datasäkerheten hög har 
leverantörerna 
misslyckats totalt") 

Hög ("Leverantörerna har 
ett väldigt stort 
säkerhetstänk.") 

Ökad ("Vem som helst kan 
inte göra vad som helst i ett 
molnbaserat affärssystem") 
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Systemintegration Svårare Svårare då databaserna 
inte är lika lätta att nå. 

Svårare, men oförändrad 
("Accessen till databaserna 
är betydligt svårare att få i 
molnlösningar vilket gör det 
lite svårare") 

Svårare 

Migrering till Molnbaserat affärssystem         

Positiva realtiva kostnadsfördelar Nej Ja, inte initialt, men i det 
långa loppet Borde vara ja, men tror nej. Ja 

Positiva relativa infrastruktursfördelar Ja Ja Ja Ja 

Positiva relativa funktionalitetsfördelar Ja Ja, men mer komplext Nej, men mycket går att 
lösa ändå Nej  
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5. Analys 
I analyskapitlet analyseras den insamlade empirin mot den teori som litteraturstudien 
resulterat i. 
 
5.1 Storlekens betydelse för större bolags migrering till molnbaserat affärssystem 

Enligt Johansson et al. (2015) finns det flera beslut som påverkas olika gällande migreringen 
till ett molnbaserat affärssystem beroende på storleken på den organisation som står inför ett 
migreringsbeslut. IT-chefen på Löfbergs ser inte riktigt Löfbergs som ett större bolag trots att 
företaget har 300 anställda i koncernen och en omsättning över en miljard. Lösningsarkitekten 
och affärssystemskonsulten på Elvenite å andra sidan anser sig själva vara konsulter inriktade 
mot endast större bolag eftersom de främst är inblandade i projekt mot företag med en 
omsättning över en miljard. Verksamhetsutvecklaren arbetar främst med löne- och PA-system, 
men har sedan tidigare stor kännedom om större bolag och deras affärssystem. Gupta et al. 
(2017) anser att det finns lagar och regler som måste ses över innan en migrering till ett 
molnbaserat affärssystem tar vid. Enligt Gupta et al. (2017) finns det lagar och regler som skiljer 
sig på nationell respektive distriktsnivå i vissa länder vilket gör funktionaliteten i affärssystem 
komplex. Underförstått är arbetet med vilka lagar och regler som måste ses över därför mer 
komplext för större bolag som vanligtvis breder ut sig geografiskt. Gupta et al. (2017) menar 
ändock på att större bolag är mer lämpade för att hantera schismer med lagar och regler bättre 
än SMEs eftersom större bolag har ekonomin för att kunna ha en avdelning inom verksamheten 
som strikt arbetar med juridiska frågor.  IT-chefen på Löfbergs anser inte att de har några större 
problem med lagar och regler som på något sätt inskränker dem i sitt val av affärssystem, men 
samtidigt förtydligar han att en större organisation ofta är mer rigid än en mindre organisation. 
Lösningsarkitekten på Elvenite har samma uppfattning om att större bolag oftast är mer rigida 
än mindre organisationer vilket kan försvåra förändring. Enligt affärssystemskonsulten på 
Elvenite kan det även bland de större bolagen finnas en viss förväntan på att andra större bolag 
ska ta det första steget ut på marknaden bland de molnbaserade affärssystemen. 
Affärssystemskonsulten säger: 

 

”Min uppfattning är att ingen vill vara pilotföretag bland de stora 
organisationerna eftersom mycket av det som görs idag bland de 

molnbaserade affärssystemen fixas efter hand” 

 
Verksamhetsutvecklaren har genom åren sett att allt fler affärssystemsleverantörer börjar 

erbjuda sina produkter via molnet. Intervjupersonen berättar att det är vanligt att beslut tar 
längre tid i större bolag eftersom kommunikationskedjan är längre. 

  
5.2 Initiering 

Under den sonderande intervjun med VD:n på Elvenite uppmärksammas ett faktum som 
bekräftas av övriga intervjupersoner. Intervjupersonerna tycker alla att molnbaserade 
affärssystemen inte har mognat till den grad att produkten ska kunna slå igenom. Gällande 
innovationens mognad är IT-chefen på Löfbergs förvånad över att de molnbaserade 
affärssystemen inte har kommit längre i sin utveckling. Samtidigt tror IT-chefen att det bara är 
en tidsfråga innan fler större bolag kommer att migrera sina affärssystem till molnet. Hameed 
et al. (2012) beskriver liksom Rogers (1995) att det finns en primär del innan adoptionen där 
utvärdering av en ny innovation sker. Den primära delen innan adoptionen är enligt Rogers 
(1995) och Hameed et al. (2012) en utvärderande del där innovationen kognitivt testas och 
utvärderas. Personen tar därför in information om innovationen och bearbetar den utifrån sitt 
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perspektiv och skaffar sig en egen uppfattning. Även affärssystemskonsulten på Elvenite anser 
att affärssystem i molnet har en bit kvar innan de kommer att vara riktigt bra. Enligt honom 
sker det mycket pilottester på innovationen vilket är normalt för en ny produkt. Även 
HerbertNathan & Co:s (2015) rapport beskriver att de större bolagen inte har tagit några större 
steg mot att migrera sina affärssystem till molnet. Enligt HerbertNathan & Co (2015) handlar 
det om att de större bolagen inte behöver välja ett molnbaserat affärssystem eftersom de har råd 
med infrastrukturen för klassiska lösningar. 

 
5.2.1 Innovationsmedvetenhet 

Enligt Rogers (1995) finns det i den inledande fasen av adoptionen av en ny innovation en 
faktor gällande medvetenheten av en innovation. Det handlar mestadels om att en individ 
erhåller en kunskap om en produkt och blir medveten om hur den fungerar. Lösningsarkitekten 
och affärssystemskonsulten på Elvenite som båda två arbetar som konsulter inom IT svarar 
tydligt gällande sin uppfattning av molnet.  Lösningsarkitektens bild av molnet är att sina egna 
data lagras på en annan plats istället för att ha den internt medan affärssystemskonsultens bild 
av innovationen är ett sätt att erbjuda en lösning på. Affärssystemskonsulten menar att 
produkterna som finns i molnet är likadana som de klassiska lösningarna, de bara erbjuds på ett 
annat sätt. Verksamhetsutvecklaren ser molnet som en annan plats att lagra sina data. IT-chefen 
på Löfbergs har å andra sidan en mer möjliggörande bild av molnet där det ses som en dynamisk 
plattform att enkelt kunna förändras i. Skillnaderna mellan konsulternas och IT-chefens bild av 
molnet kan beskrivas som att IT-chefen ser molnet mer som en möjliggörare. Konsulterna på 
Elvenite har en mycket positiv inställning till molnet, men samtidigt tycker de att det finns en 
del problematik som är lösbart idag, men fortfarande svårt att hantera. Till exempel refererar 
konsulterna till svårigheterna med att få ur samt migrera sina egna data till molnet. 
Verksamhetsutvecklaren berättar att molnbaserande affärssystem håller på att gå in i en tillväxt 
fas och vi kommer säkert att se mer hända på den marknaden. Hameed et al. (2012) beskriver 
innovationsmedvetenheten som ett sätt att ta in kunskap vilket intervjupersonerna har gjort. Det 
var ingen av dem som inte hade någon inblick i molnet och hur det fungerar. Under intervjuerna 
använde intervjupersonerna flertalet vetenskapliga begrepp som även litteraturstudien 
innehåller, vilket styrker det faktum att det finns en hög medvetenhet bland dem. 
 
5.2.2 Attityd gentemot innovationen 

IT-chefen på Löfbergs beskriver att om han hade fått förfrågan om ett molnbaserat 
affärssystem för några år sedan hade sannolikt hans svar sett annorlunda ut. Då hade han inte i 
samma utsträckning sett de positiva fördelarna som fanns med molnet och han hade heller inte 
ens funderat över ett molnbaserat affärssystem. IT-chefen på Löfbergs attityd kan liknas med 
Rogers (1995) åsikter gällande attityden mot en innovation. Enligt Rogers handlar det om att 
individen bygger en känsla för en innovation som antingen positiv eller negativ. Det föll ganska 
lika bland intervjupersonerna där både IT-chefen, lösningsarkitekten, verksamhetsutvecklaren 
och affärssystemskonsulten tidigare inte hade en positiv attityd mot ett molnbaserat 
affärssystem. Däremot har den idag förändrats i kapp med att de molnbaserade affärssystemen 
har utvecklats. Affärssystemskonsulten på Elvenite beskriver: 

  

” Jag har varit mycket skeptisk till molnbaserat affärssystem inledningsvis, 
inte som koncept, men däremot att vara tidigt ute med en sådan lösning 
eftersom det inte riktigt finns instruktioner och rutiner runt hur allt ska 

skötas. ” 
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HerbertNathan & Co:s (2015) beskriver hur marknaden för molnbaserade affärssystem har 
växt lavinartad, men att det samtidigt har stått stilla för de större bolagen. HerbertNathan & 
Co:s bild av molnbaserade affärssystem är att de ännu saknar funktionalitetsfördelar och kan 
uppfattas som omedgörliga vid modifikationer. Bland annat för svårigheterna med egna 
anpassningar och integrationer. 

Intervjupersonerna tror att framtiden bland affärssystemen finns att finna i molnet och att 
allt eftersom kommer allt fler större bolag att ha sina affärssystem i molnet. Enligt 
respondenterna finns det för mycket att tjäna på att dela resurser mellan bolagen och att enkelt 
kunna skala upp och ned användandet. Affärssystemskonsulten tror även att de riktigt stora och 
komplexa bolagen, till exempel bilindustrin som är kända för egentillverkade system, kommer 
att hamna i molnet i slutändan och han har sett tendenser att även de väljer att implementera 
mer standardsystem. 

 
5.2.3 Beslutsförslag 

IT-chefen på Löfbergs genomgår en implementering av ett molnbaserat affärssystem. 
Löfbergs beslut faller i linje med Rogers (1995) som menar att det finns relativa fördelar som 
uppfattas från innovationen molnbaserat affärssystem. Både lösningsarkitekten och 
affärssystemskonsulten anser som tidigare nämnts att molnbaserat affärssystem är framtiden 
för affärssystemen, bland annat för att leverantörerna upplever betydligt större fördelar med att 
leverera sin produkt genom molnet. Affärssystemskonsulten på Elvenite kan däremot uppleva 
att det fortfarande är lite tidigt att migrera affärssystemet till molnet eftersom mycket av det 
arbetet som sker från leverantörernas sida är otestat. Verksamhetsutvecklaren ser heller inga 
större hinder för att ta in molnbaserade affärssystem. Sett till Rogers (1995) teori om avvisande 
kan det resoneras att det finns ett lättare avvisande från affärssystemskonsultens sida än 
lösningsarkitekten. Nackdelarna som kommer med att innovationen ännu inte har testats i en 
större utsträckning får affärssystemskonsulten att vara vaksam. Även fast hans attityd mot 
molnet är positiv och att han tror att innovationen molnbaserat affärssystem är framtiden. 

 
5.3 Otillräckliga relativa kostnadsfördelar 
5.3.1 Skalbarhet 

Sett till de tillfrågade intervjupersonernas åsikter var skalbarhet den främsta relativa 
kostnadsfördelen som finns att finna bakom innovationen molnbaserade affärssystemen.  IT-
chefen på Löfbergs beskriver: 

 

”Skalbarheten är enligt mig den största fördelen med ett molnbaserat 
affärssystem, vi kan enkelt och dynamiskt förändras allt eftersom. Nu är vi 

inte en särskilt säsongsbaserad verksamhet, men det blir ändå betydligt 
lättare om man i framtiden skulle koppla på en till enhet till verksamheten”  

 
Citatet faller i linje med den uppfattning som Mell och Grance (2011) har gällande molnet, 

att det är en flexibel plats som är föränderlig utan att det märks. Gholami et al. (2016) belyser 
att de främsta fördelarna gällande skalbarhet uppkommer i en ”multi-tenant” modell eftersom 
flera delar på kostnaderna. Som Affärssystemskonsulten på Elvenite anser bör en ”multi-tenant” 
modell vara billigare än en vanlig affärssystemslösning, han har dock själv ingen större insikt i 
ekonomin bakom de molnbaserade affärssystemen, men IT-chefen på Löfbergs intygar att det 
oftast är samma prissättning, kanske till och med något dyrare. Affärssystemskonsulten menar 
att prissättningen kommer av att de stora affärssystemsleverantörerna ofta erbjuder en mycket 
stor lösning i molnet med funktionalitet som kanske inte alltid behövs. Verksamhetsutvecklaren 
delar uppfattningen om att molnbaserade affärssystem oftast erbjuder en väldigt stor produkt i 
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paketeringen. Därav ökar prissättningen trots att det borde bli billigare. Gupta et al. (2017) 
betraktar detta som att de större organisationerna har råd med att betala lite extra och att de 
därför även kan ta del av premiumversioner, men större funktionalitet. Uppfattningen från 
Lösningsarkitekten är att det finns kostnadsfördelar med skalbarheten i ett molnbaserat 
affärssystem, däremot finns det en större initial kostnad för uppsättning av systemet. 

 
5.3.2 Systemimplementering 

Grubisic (2014) anser att implementeringskostnaden är den överlägset största vid 
anskaffningen av ett affärssystem. Anskaffningskostnaden ska däremot enligt Abd Elmonem et 
al. (2016) vara en stor fördel med ett molnbaserat affärssystem eftersom införandekostnaden 
sänks drastiskt. Anledningen bakom den låga införandekostnaden är eftersom kostnader för 
installationer och programvaror inte finns med och att uppsättningen av systemet redan är en 
färdigpackad lösning. Ingen av respondenterna har uppfattningen att det skulle bli billigare med 
införandet av ett molnbaserat affärssystem. Intervjupersonernas åsikter varierar mellan att 
kostnaden för implementering av ett molnbaserat affärssystem är oförändrad till att det även är 
dyrare. Palos-Sanchez et al. (2017) beskriver att det inte är lika enkelt som det kan tros att införa 
ett molnbaserat affärssystem. IT-chefen ser sitt införande som kostnadsmässigt oförändrat och 
verksamhetsutvecklaren är inne på samma spår. Lösningsarkitektens uppfattning var ett det 
initialt ofta krävs ett större arbete med de molnbaserade affärssystemen eftersom det är ganska 
svårt att föra över sina data till systemet. Gällande migreringen av sina data ansåg även 
affärssystemskonsulten att det finns en problematik med införandet av ett molnbaserat 
affärssystem. Oftast krävs att en tredje part från leverantören av affärssystemet är med och 
hjälper till att föra in sina data. Anledningen till att leverantören är benägen att vara med vid 
migreringen är för att datauppsättningen ofta är mycket komplex och att allt inte är tillåtet att 
göra. Enligt lösningsarkitekten och affärssystemskonsulten på Elvenite handlar komplexiteten 
mycket om efterlevnaden av ett säkerhetstänk som genomsyrar det mesta av de molnbaserade 
affärssystemsleverantörernas arbete med sina system. HerbertNathan & Co (2015) rapport 
beskriver införandet av molnbaserat affärssystem som betydligt billigare gentemot en klassisk 
lösning. Deras rapport belyser främst SME:s och enligt författaren av denna uppsats kan det 
tänkas att komplexiteten ökar vid större bolags migrering. 
 
5.3.3 Ägandekostnad 

Enligt El-Gazzar et al. (2016) finns det ibland en rädsla för att vara låst till en leverantör vid 
ett molnbaserat affärssystem och det är inte alltid särskilt lätt att byta. IT-chefen på Löfbergs 
håller med om att företaget tenderar till att bli låst till en leverantör, men anser inte att det skiljer 
sig ifrån hur det vanligtvis brukar vara med ett affärssystem på plats. Även då finns det en viss 
låsning eftersom det kostar mycket energi och pengar att byta affärssystemet. 

”Oavsett om vi skulle ha ett system på plats eller i molnet finns det en låsning till den 
leverantören eftersom det är mycket svårt att byta.” – IT-chefen på Löfbergs 

Lösningsarkitektens uppfattning är tämligen lika, men menar att det finns avtal som styr hur 
pass låst kunden tenderar till att vara med en leverantör. Lösningsarkitekten menar mer på att 
den största problematiken med ägandet är att kunden äger sina egna data fast den är betydligt 
svårare att nå. Det faller något i linje med det faktum som affärssystemskonsulten påpekade 
gällande implementeringen av ett molnbaserat affärssystem. Idag måste systemleverantören 
tillhandahålla assistans vid migrering av data till ett molnbaserat affärssystem eftersom driften 
ligger på leverantören. Därför vill de få möjligheten att kontrollera hur data tas in i systemet 
eftersom datan eventuellt ska hanteras i en miljö som de delar med andra alternativt att en 
felaktig implementering av datan kan riskera att de drabbas vid driften. Den stora idén med ett 
molnbaserat affärssystem är att det ska bli billigare eftersom kunderna delar på resurser och 
endast betalar för det som de behöver (Abd Elmonem et al., 2016). Laukkanen et al. (2007) 
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anser å andra sidan att de större organisationerna har råd med den infrastruktur och kostnader 
som ett standardsystem medför. Sett till de intervjuer som har gjorts har det dock visat sig att 
kostnaden för ägandet uppfattas som tämligen oförändrat. Trots detta väljer Löfbergs att 
migrera sitt affärssystem till molnet, detta främst för att kunna hantera Löfbergs framtida 
utveckling.  
 
5.4 Otillräckliga relativa infrastruktursfördelar 

Enligt Abd Elmonem et al. (2016) kommer flera av de fördelar med ett molnbaserat 
affärssystem av att den faktiska infrastrukturen för systemet flyttas. Detta verkar ganska logiskt 
sett till Mell och Grance (2011) definition av molnet som bygger på att infrastrukturen förflyttas 
till en ny plats och att det kräver en tillgänglighet via andra enheter som till exempel datorer. 
Affärssystemskonsulten menar dock på att förflyttningen av infrastrukturen egentligen redan 
har skett och att det inte endast är för de molnbaserade affärssystemen. Enligt honom förvirras 
samtalen om infrastrukturen när det samtalas om att systemet finns på ”plats”. 

”När man säger att systemet finns på plats är det egentligen en sanning med modifikation, 
det är sällan som servern eller de servrar som används står i källaren på företaget utan de kan 
vara belägna i en serverpark någon annanstans.” – Affärssystemskonsulten 

Sett till IT-chefen på Löfbergs stämmer detta delvis eftersom de bland annat har en server 
som faktiskt står innanför husets fyra väggar, men de använder även infrastruktur utifrån. Det 
har för Löfbergs varit ett längre projekt att utveckla sin egna IT-infrastruktur för att kunna vara 
starkare och mer utvecklade i framtiden. I stort menar respondenter att deras uppfattning av den 
skillnad som blir i infrastrukturen, sett till ett affärssystem på plats och ett affärssystem i molnet, 
är att det inte uppfattas några stora skillnader mellan alternativen. 
 
5.4.1 Affärseffektivitet 

Några fördelar som sägs uppkomma vid ett molnbaserat affärssystem är att fokus inte längre 
behöver ligga på att få sin IT att fungera i verksamheten. Fokus kan istället läggas på att 
utveckla verksamheten ihop med systemet (El-Gazzar et al., 2016). Ett förflyttat fokus bekräftar 
IT-chefen på Löfbergs eftersom han anser att en av de större förändringarna som kommer att 
bli för Löfbergs är att de kommer att kunna fokusera mer på att utveckla verksamheten ihop 
med systemet. Eftersom Löfbergs inte längre kommer att tillhandahålla driften kommer 
Löfbergs att kunna se över hur systemets funktionalitet kan få dem att bli bättre och inte stirra 
sig blinda på hur systemet ska fungera. Affärssystemskonsulten håller med om Löfbergs 
resonemang och anser själv att det kan uppstå en förflyttning av fokus från att hantera sitt 
affärssystem med intentionen att det bara ska fungera till att se hur systemet faktiskt kan stötta 
de affärsprocesser som finns. Lösningsarkitekten på Elvenite menar att fokuset är det som 
skiljer sig lite mellan länderna. Enligt honom har vi i Sverige ofta en ganska god egen 
infrastruktur med personal som kan mycket. Han anser att de stora företagen ofta har mycket 
bra koll på sin IT och att de även kan fokusera på att driva sin egen verksamhet framåt idag. 
Lösningsarkitekten förtydligar även att affärseffektiviteten kan skilja sig mycket från företag 
till företag. Ibland har organisationer en stor egen organisation som behandlar företagets IT och 
ibland har de en desto mindre. Enligt honom handlar det om vilken strategi som företaget har 
och ifall de väljer att hantera problem genom att hyra in personal eller om det ska lösas internt. 
Lösningsarkitektens uppfattning gällande att hyra in personal är att de i stort främjar 
affärseffektiviteten eftersom den inhyrda personalen vet precis vad det är de jobbar med 
eftersom de gör det varje dag. Verksamhetsutvecklaren anser att molnbaserade affärssystem 
gör det möjligt för större bolag att fullt ut fokusera på hur verksamheten fungerar tillsammans 
med systemet. 

Johansson et al. (2015) har en uppfattning om att SME:s har ett större behov av 
affärseffektivitet eftersom de sällan har någon egen större IT-avdelning som kan hantera de 
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problem som uppkommer och därför värderar det högre. Sett till Löfbergs har de heller ingen 
särskilt stor IT-avdelning utan arbetar mer med att hyra in konsulter för de tjänster som de 
behöver hjälp med. IT-chefens uppfattning är att inhyrd personal främjar deras verksamhet. IT-
chefen anser också att deras skifte till ett molnbaserat affärssystem kommer underlätta 
inhyrningen av konsulter mot deras IT än mer eftersom den istället kommer att komma från en 
gemensam partner som hanterar driften. Genom att teckna ett supportavtal med den leverantör 
som tillhandahåller lösningen slipper de även att bry sig om hur allt ska falla på plats. 
Resonemanget faller i linje med den idé El-Gazzar et al. (2016) har av ett molnbaserat 
affärssystem eftersom det är betydligt krångligare att hantera än vad många tror. Därför är det 
bra att ta in kompetens som faktiskt arbetar med systemet dagligen.  
 
5.4.2 Tillgänglighet 

Enligt Johansson et al. (2015) identifieras tillgänglighet och mobilitet som 
framgångsfaktorer i en allt mer dynamisk värld. Även Abd Elmonem et al. (2016) poängterar 
vikten av att vara mobil och att ett molnbaserat affärssystem förstärker detta. Johansson et al. 
(2015) menar dock på att det är betydligt viktigare med tillgängligheten för en stor organisation 
gentemot en mindre. Enligt Johansson et al. (2015) finns det en större rädsla för att systemet 
inte skulle vara tillgängligt för de större bolagen eftersom det mycket fort resulterar i stora 
kostnader och förlorade intäkter.  

Respondenternas bild av tillgängligheten var mestadels att den ska vara tämligen oförändrad 
gentemot ett system på plats, men vissa delar kan ses som bättre och andra som sämre. 

Enligt IT-chefen på Löfbergs finns det inte någon stor rädsla för att systemet inte ska vara 
tillgängligt när det behövs. De har genom sin internetleverantör mätt den upptid som de haft 
under de senaste åren och menar att det var tillräckligt högt för att behöva bry sig om. IT-chefen 
på Löfbergs menar även på att ett strömavbrott kommer stoppa ett klassiskt affärssystem också 
och att det därför inte var något att lägga energi på. Kommer det å andra sidan bli ett problem 
får det helt enkelt utvärderas och hanteras allt eftersom. Verksamhetsutvecklaren tycker att det 
mesta av systemen bygger på en uppkoppling idag oavsett var de står och det borde därför inte 
utgöra någon större skillnad. 

Lösningsarkitekten och affärssystemskonsulten på Elvenite har också båda uppfattningen 
om att den värld vi lever i idag allt mer är uppkopplad mot nätet och att det därför inte finns 
någon rädsla för att kommunikation mot systemet inte skulle fungera. Lösningsarkitekten har 
däremot uppfattningen om att affärssystemsleverantörerna av de molnbaserade affärssystemen 
är något oroliga över hur kapaciteten av systemet ska uppfattas. När det molnbaserade 
affärssystemet väl ska hantera stora mängder data är de ännu osäkra på hur det kommer att 
fungera. Det arbetet som de gör idag handlar mycket om att systemet ska klara av de 
datamängder som kommer att krävas. Affärssystemskonsultens bild av tillgängligheten är att 
den är bra, men samtidigt är produkten som affärssystemsleverantörerna mycket omogen ännu. 
Han anser att det kommer att krävas mer jobb och testning innan innovationen kommer att 
uppfattas som bra. Affärssystemskonsulten förtydligar att det är ett vanligt förfarande bland alla 
nya produkter och inte skiljer sig från molnbaserade affärssystem. 

El-Gazzar et al. (2016) menar att tillgängligheten i ett affärssystem hanteras via serviceavtal 
som upprättas mellan kund och leverantör, dock är de sällan fullständiga och 
tjänsteleverantören tar inte på sig ansvar för något de inte behöver ta ansvar för. 
Lösningsarkitekten håller med om ansvaret, men menar även på att det finns böter kopplat till 
att ett affärssystem inte skulle klara av att hantera sin upptid gentemot kunden. Skulle låg upptid 
vara fallet menar lösningsarkitekten på att det blir en tvist som de helt enkelt får hantera 
sinsemellan då. 

En fördel som IT-chefen på Löfbergs uppfattar med tillgängligheten i ett molnbaserat 
affärssystem är att det enkelt går att koppla på fler enheter. Enligt honom underlättas 
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påkopplingen genom att den nya enheten enkelt kan koppla upp sig mot 
affärssystemsleverantören och därefter ingå i det gemensamma systemet.  
 
5.4.3 IT-kompetens 

Löfbergs ingen större egen IT-avdelning utan när de behöver assistans väljer de att ta in den 
utifrån i form av konsulter. Enligt Gupta et al. (2017) kan ett av de större problemen vid skiftet 
till ett molnbaserat affärssystem vara just att det finns en stor IT-avdelning. En stor IT-
avdelning bromsar införandet eftersom att det oftast kommer att krävas att anställda blir av med 
jobbet eftersom det molnbaserade affärssystemet har en egen drift. Både lösningsarkitekten och 
affärssystemskonsulten på Elvenite har uppfattningen att avsked av personal kommer att vara 
tvingat att ske för anställda med spetskompetens inom hantering av IT- miljöns infrastruktur. 
Båda tror däremot att det först och främst kommer att handla om att försöka fördela om personal 
för att behålla dem genom att hitta nya arbetsuppgifter. I de fallen eftersom det inte är möjligt 
att hitta nya arbetsuppgifter kommer personal vara tvungna att gå. Lösningsarkitekten tror 
däremot inte att avskedet av personal kommer att påverka beslutet utan det handlar mestadels 
om vilken strategi företaget har. Väljer de större bolagen att satsa på en effektivare och mindre 
IT avdelning kommer de att göra det. Affärssystemskonsulten och lösningsarkitekten anser att 
inte all personal kommer att vara överflödig vid bytet av ett molnbaserat affärssystem eftersom 
det alltid kommer att vara tvunget att ha kvar personal som känner till systemfloran i företaget. 

Palos-Sánchez et al. (2017) menar att det finns en rädsla för de större bolagen att sakna egen 
intern kompetens och därför ligga helt i händerna på leverantören. IT-chefen på Löfbergs och 
affärssystemskonsulten på Elvenite har en annan uppfattning gällande rädslan för att ligga i 
händerna på leverantören. Enligt IT-chefen på Löfbergs utvärderas samarbetet vid 
upphandlingen och de hade aldrig ingått i ett samarbete med en leverantör som de inte litade 
på. IT-chefen säger att det inte skulle vara aktuellt med ett samarbete om leverantören inte kan 
finnas där att hjälpa Löfbergs om de behövde. Löfbergs hade i grunden heller ingen större egen 
IT-kompetens utan mycket har hyrts in redan innan vilket inte blir någon större förändring för 
dem. Affärssystemskonsulten anser att systemleverantörerna oftast har en större och bättre 
kompetens av systemen än de större bolagen har. En större kompetens från leverantörens sida 
är enligt honom helt naturligt. Däremot kommer systemleverantören aldrig kunna känna till den 
faktiska verksamheten och hur den fungerar hos sina kunder, vilket kommer att kräva att viss 
IT-kompetens behålls i verksamheten för att ta hand om verksamheten och hur den ska 
utvecklas. 

Gupta et al. (2017) beskriver att det kan finnas visst motstånd från de anställda vid bytet till 
ett molnbaserat affärssystem eftersom det finns en risk att anställda blir av med sina jobb. 
Respondenternas uppfattning av det motstånd som kan komma att ske är enligt dem inte 
speciellt för molnbaserade affärssystem utan det finns med i all förändring. Att det skulle 
påverka beslutet eller arbetet mer än vanligt är inget som de uppfattar som ett problem. 

 
5.5 Otillräckliga relativa funktionalitetsfördelar 

Mell och Grance (2011) beskriver i sin definition av molnet att det handlar om 
sammanslagning av resurser och enligt Rountree och Castrillo (2014) är det ofta mycket strikta 
arbetsflöden i de molnbaserade affärssystemen. Enligt affärssystemskonsulten är denna 
inskränkning av egenanpassad funktionalitet inte särskilt konstigt eftersom 
systemleverantörerna har mycket att vinna på att de kan stöpa alla företags lösningar i en och 
samma form. Även lösningsarkitekten beskriver att det finns en mycket stor lönsamhet för 
systemleverantörerna om de kan få alla företagen att husera i samma lösning. Anledningen 
bakom är ökade lönsamheten för systemleverantörerna är för att de inte behöver lägga resurser 
på anpassningar till kunder utan kan fylla på till den lösningen de redan har byggt för en kund. 
IT-chefen på Löfbergs har en positiv uppfattning till att möjligheten av egen anpassning 
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inskränks, enligt honom kommer det att tvinga dem till att tänka om och att utvecklas. 
Respondenternas uppfattning är att molnet är framtiden och att det oundvikligen är i molnet 
systemen kommer att hamna i slutändan. HerbertNathan & Co(2015) rapport beskriver att det 
är funktionalitetsfördelar som ofta är det som kommer i kläm när det gäller molnbaserade 
affärssystem. Oftast eftersom de molnbaserade affärssystem måste ha i åtanke för hur 
funktionaliteten påverkas för en större grupp när uppdateringar ska göras. 
 
5.5.1 Systemanpassning 

Som tidigare berörts kommer de molnbaserade affärssystemen att tvinga de som migrerar 
till att begränsa sina lösningar. Lösningsarkitekten och affärssystemskonsulten menar däremot 
på att alla anpassningar inte kommer att tas bort, det kommer däremot att vara tvunget att göras 
annorlunda. Enligt konsulterna på Elvenite finns det idag lösningar som förlänger 
funktionaliteten utanför det faktiska systemet och gör det möjligt att hantera egna anpassningar, 
även om det skulle vara i en gemensam servermiljö. Som tidigare nämnts uppfattar även IT-
chefen på Löfbergs att ett tvingade till att förändra sina arbetsprocesser endast uppfattas som 
positivt eftersom förändringen gör att företaget måste tänka i nya banor och att utvecklas. 

Palos-Sánchez et al. (2017) beskriver anpassningar utanför funktionaliteten i ett molnbaserat 
affärssystem som mycket kostsam och ibland till och med omöjlig. Den bild som Palos-Sánchez 
et al. (2017) förmedlar uppfattas av respondenterna som ett faktum även för ett klassiskt system 
och inte är något nytt för de molnbaserade affärssystemen. 

Gupta et al. (2017) menar att vissa stora organisationer inte klarar av att göra vissa 
förändringar i deras verksamhet för att det kan riskera att de tappar sin konkurrenskraft. IT-
chefen på Löfbergs å andra sidan anser att anpassad funktionalitet styrs av upphandlingen. 
Enligt IT-chefen är det genom upphandlingen tvunget att kontrollera vilka affärssystem som 
kan tillhandahålla lösningar som inte tvingar verksamheten till att förändras från det som gör 
dem starka idag. Akkermans och Van Helden (2002) förtydligar upphandlingens relation till 
anpassad funktionalitet och menar att det är viktigt att passformen med det nya systemet är bra 
ihop med verksamheten, annars riskerar bytet av affärssystem att bli ett fiasko. 
Verksamhetsutvecklaren håller med och menar att viktig funktionalitet som måste vara med 
styrs i upphandlingen av systemet. 

Affärssystemskonsulten på Elvenite uppfattar anpassning till ett system som oundvikligt 
oavsett vilket system som införskaffas. Enligt honom finns det inga system idag som helt stödjer 
den dagliga verksamheten utan vissa anpassningar kommer att vara tvingat att göra. 
Lösningsarkitekten har en uppfattning om att all förändring i stora organisation ofta är det som 
kostar mycket tid och energi för verksamheten, samtidigt som det är oundvikligt för att kunna 
utvecklas.  

Johansson et al. (2015) uppfattar det som en problematik med anpassningar och integrationer 
vid molnbaserade affärssystem eftersom företagen inte längre styr över när systemet kommer 
att uppdateras, det gör systemleverantören. Affärssystemskonsulten anser däremot att 
schemalagda uppdateringar inte kommer att resultera i några större problem. Vid de tillfällen 
som uppdateringar av systemen blir gjorda är det sällan som grundläggande logik eller andra 
inskränkningar blir gjorda i systemen. Det handlar oftast om ny funktionalitet alternativt att 
något fält i affärssystemet förlängs eller blir större. 

Självklart måste anpassningen då delvis konfigureras om, men affärssystemskonsultens 
uppfattning är att konfigureringen inte är särskilt kostsamt eller kommer påverka själva 
användandet av ett molnbaserat affärssystem. HerbertNathan & Co (2015) beskriver å andra 
sidan att det finns risker för att funktionalitet slutar fungera i samband med tvingade 
uppdateringar. Samtidigt beskriver HerbertNathan & Co att systemleverantörerna av 
molnbaserade affärssystem kan vara något försiktiga vid uppdateringar eftersom det alltid 
kommer att påverka alla kunder till systemleverantören. 
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5.5.2 Datasäkerhet 

Datasäkerhet kan enligt respondenterna vara den viktigaste frågan när det kommer till 
molnbaserade affärssystem och enligt lösningsarkitekten är det sannolikt även den största 
rädslan bland både kunderna och systemleverantörerna. 

Enligt Gupta et al. (2017) är datasäkerheten en viktig faktor att ta hänsyn till efter det blir 
mycket dyrt för företag om deras data kommer i orätta händer. IT-chefen på Löfbergs anser 
dock att de inte hanterar någon data som skulle tvinga dem till stora kostnader om den kom i 
orätta händer. Bland annat hanterar Löfbergs lite personuppgifter och mycket av det som 
Löfbergs gör kan konkurrenter kopiera ändå om de skulle vilja. IT-chefen på Löfbergs tror inte 
att de skulle riskera att förlora verksamheten om sina data eventuellt skulle komma till deras 
konkurrenter, men självklart skulle det ändå vara kostsamt. El-Gazzar et al. (2016) menar att 
säkerheten i ett molnbaserat affärssystem egentligen är högre än vanligtvis i ett klassiskt system 
och leverantörerna försöker ofta spela på att deras anställda har en större känsla för säkerhet än 
vad kanske en vanlig anställd har i en verksamhet. HerbertNathan & Co (2015) håller med i El-
Gazzar et al. (2016) anförande. Enligt HerbertNathan & Co arbetar systemleverantörerna 
ständigt mot en hög säkerhetsnivå, någon som affärssystemens kunder inte har tid eller 
kompetens till att göra.  

Lösningsarkitekten på Elvenite håller med i anförandet om att systemleverantörerna har en 
bättre koll på säkerhet än de större bolagen själva. Lösningsarkitekten anser själv att 
datasäkerheten kan vara det viktigaste som systemleverantörerna har att jobba med. Han anser 
också att om de inte får det att fungera faller egentligen hela konceptet som de arbetar med. 

Affärssystemskonsulten på Elvenite fördjupar det hela och menar att det inte skiljer sig 
särskilt från idag eftersom servrarna enligt honom inte alltid finns inom verksamhetens fyra 
väggar längre. Oftast kan de stå i någon serverpark och där är datan minst lika utsatt som om 
den hade varit i molnet, det blir alltså ingen större skillnad. 

Rountree och Castrillo (2014) menar att rädslan med att låta någon förvara ens data 
egentligen inte handlar om en bristande datasäkerhet utan det handlar helt enkelt om att 
företaget inte litar fullt ut på hur de hanterar deras data. IT-chefen på Löfbergs menar däremot 
på att en av förutsättningarna för ett lyckat samarbete med en systemleverantör av en molntjänst 
är att det finns en tillit dem emellan, annars kommer det inte att fungera. 
Verksamhetsutvecklaren håller med om att det krävs en tillit mellan kunden och 
systemleverantören, finns inte tilliten kommer arbetet inte att kunna fortgå. 
 
5.5.3 Systemintegration 

Gholami et al. (2016) har en uppfattning om att möjligheten till systemintegration idag är 
mycket bred bland de molnbaserade affärssystemen. Samtidigt höjer Gholami et al. (2016) ett 
varningens finger för de gånger det inte är lika förspänt med konfigurationer. Då finns risken 
att det blir mycket kostsamt och tar mycket tid för att göra integrationen. HerbertNathan & Co 
(2015) är inne på samma spår, samtidigt är deras rapport främst riktad mot mindre 
systemleverantörer. Här har inte lösningsarkitekten och affärssystemskonsulten på Elvenite 
samma uppfattning. Enligt dem finns det idag sätt och programvaror som gör det möjligt med 
integrationer bland de molnbaserade affärssystemen. Däremot är det enligt dem alltid 
krångligare än ett klassiskt affärssystem eftersom det finns särskilda regler för hur datan får 
hämtas ut till integrationen. Anledningen till att datan inte får hämtas ut hur som helst är för att 
inte inskränka den nivå av datasäkerhet som leverantörer vill uppnå. Författarens uppfattning 
är att de mindre bolagen sällan har råd att bygga integrationer utanför affärssystemets 
funktionalitet även om mindre bolag skulle vilja. 

IT-chefen på Löfbergs har inte sett några problem med att göra integrationerna, det har 
uppfattats som lite mer kostsamt än vanligt, men samtidigt har allt varit möjligt. IT-chefen på 
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Löfbergs tror även att möjligheten till integrationer kommer att bli bättre allt eftersom att fler 
ansluter sig till de molnbaserade tjänsterna. 

Gupta et al. (2017) anser att mindre bolag har betydligt lättare för att anpassa sina lösningar 
till affärssystemet medan de större företagen i mångt och mycket kan vara tvingade till att göra 
integrationer eftersom de är i behov av de lösningarna de har idag. Lösningsarkitekten på 
Elvenite menar däremot på att det inte är något problem, bara ett faktum. Enligt honom har 
stora bolag idag ganska mycket integrationer, men det finns sätt att lösa det på, att det skulle 
vara omöjligt är inget han håller med om. Affärssystemskonsulten kan däremot känna att det 
kanske är lite för svårt att göra integrationer till molnbaserade affärssystem, men samtidigt 
tycker han att det blir bättre med tiden. Han tror att det beror på mognaden av produkten och 
att det allt eftersom kommer att bli bättre med integrationerna. 

IT-chefen på Löfbergs uppfattning är precis som tidigare att det ibland kan vara bra för dem 
att tvingas till att tänka om. De kanske inte behöver alla de integrationerna som de har idag och 
för integrationerna som verkligen behövs har de valt att finansiera integrationerna. 
Integrationerna som Löfbergs är i behov av har de i sin tur tecknat ett supportavtal på vilket 
kommer att göra att Löfbergs vid uppdateringar av affärssystemet kommer att få sina 
integrationer uppdaterade för att säkerställa att de alltid kommer att fungera. 

På det sättet har de försvarat sig mot den rädsla som Johansson et al. (2015) uppfattade med 
att anpassningar skulle tvingas att uppdateras när systemet blir uppdaterat. 
 
5.6 Migrering till molnbaserat affärssystem 

Den grundläggande idén bakom Rogers (1995) anförande är att en ny innovation endast 
kommer att anammas av en organisation om relativa fördelar uppfattas. Det vill säga att en ny 
innovation bidrar med mer fördelar än den tidigare lösningen. Intressant är att respondenternas 
uppfattningar av molnbaserade affärssystem. Respondenterna tycker att produkten affärssystem 
i molnet inte riktigt har slagit igenom ännu, produkten saknar fortfarande viss mognad. IT-
chefen förklarar att han trodde att systemleverantörerna av molnbaserade affärssystem skulle 
ha kommit längre i sin utveckling av sina produkter. Att behålla deras nuvarande lösning var 
aldrig ett alternativ och eftersom Löfbergs tror att molnet är framtiden anser dem det som rätt 
väg att gå. Lösningsarkitekten har en liknande åsikt som affärssystemskonsultens med att det 
ännu kan vara lite tidigt att gå till molnet och att det vore bättre att vänta och låta någon annan 
konkurrent testa fram den ännu otestade marknaden. 
 
5.6.1 Positiva relativa kostnadsfördelar 

Grubisic (2014) poängterar vikten av att det är ekonomiskt lönsamt med projekt. Enligt 
honom är större delen av molnbaserade affärssystems framgång baserad på att leverantörerna 
lyckats hålla en lägre kostnad för implementering samt användning av systemet. Lägre kostnad 
för användande och implementering verkar dock inte stämma överens med verkligheten för de 
molnbaserade affärssystemen som riktar sig mot större bolag. IT-chefen på Löfbergs uppfattar 
sitt införande och driftkostnad som oförändrad, men lägger även betoning på att det inte var en 
prisfråga för dem när de beslutade om vilket system de skulle investera i. För Löfbergs var det 
viktigare att hitta ett system som kunde är mer dynamiskt och stöttar Löfbergs utveckling mot 
framtiden. Lösningsarkitekten säger själv att gällande implementeringen blir det inte billigare 
med ett molnbaserat affärssystem. Han vet att det krävs mycket jobb med migreringen av sina 
data och uppsättningskostnader för miljöerna i molnet. Dock menar lösningsarkitekten på att 
trots den höga initiala kostnaden finns det ekonomiska fördelar med molnet i det långa loppet. 
Affärssystemskonsulten som inte har en stor kännedom om ekonomin bakom molnbaserade 
affärssystem menar att det måste vara billigare för att det ska fungera, det är enligt honom det 
som idén bygger på. 
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Löfbergs kommer att lansera sin molnlösning i en ”single-tenant” miljö vilket kan vara en 
av de anledningarna till att ekonomin är oförändrad. Enligt Gholami et al. (2016) är det trots 
allt först i en ”multi-tenant” miljö som de riktiga fördelarna med molnet kan upplevas eftersom 
kunderna kan dela på kostnaden för resurserna. Vid en ”single-tenant” miljö huserar kunden 
själv i sin egna miljö vilket inte skiljer särskilt mycket från dagen klassiska lösningar. 
 
5.6.2 Positiva relativa infrastruktursfördelar 

De positiva relativa infrastruktursfördelar som uppmärksammas av intervjupersonerna är 
relativt oförändrade gentemot tidigare klassiska lösningar av affärssystem. 
Affärssystemskonsulten förklarar att normalfallet idag är att större bolag inte har sin 
infrastruktur på plats trots att de har ett klassiskt affärssystem. Större bolag har däremot egna 
servrar, men servrarna står hos en leverantör som sköter hanteringen. El-Gazzar et al. (2016) 
ser det som en barriär för molnbaserade affärssystem att låta någon annan sköta driften av sina 
egna servrar. Barriären bekräftas däremot inte av intervjupersonerna som ser en uthyrd drift av 
större bolags servrar som ett normalfall. IT-chefen på Löfbergs ser heller inga större nackdelar 
med en förändrad bild av infrastrukturen, det vill säga att någon utomstående kommer att sköta 
deras drift. Löfbergs var samtidigt i ett skede av att ett byta affärssystem och därför skulle 
Löfbergs ändå vara tvungna att förändra sin infrastruktur, även ifall de hade valt att gå på en 
klassisk lösning. IT-chefen menar att Löfbergs infrastruktur var gammal och skulle behöva en 
uppdatering oavsett val av system, de hade ingen fördel av redan befintlig infrastruktur. Sett till 
kompetensen bakom infrastrukturen och systemet var respondenter överens om att den skulle 
bli till det bättre. Enligt Gupta et al. (2017) skulle de eventuellt finnas ett visst motstånd från 
anställda eftersom de som arbetar med införandet kan riskera att bli av med sina jobb när det 
väl är klar. Intervjupersonerna tror inte att det ska vara några större problem utan det viktigaste 
var för företagen att ha en klar strategi på vad som ska åstadkommas med migreringen till ett 
molnbaserat affärssystem. Den främsta relativa infrastruktursfördelen som uppfattades var IT-
chefens åsikt om att en molnbaserad infrastruktur gör det betydligt enklare att koppla på fler 
enheter till verksamheten om det är tvunget.  
 
5.6.3 Positiva relativa funktionalitetsfördelar 

Både Gupta et al. (2017) och Johansson et al (2015) förklarar att ett molnbaserat affärssystem 
kommer att sänka möjligheten till egenanpassad funktionalitet. IT-chefen på Löfbergs ser 
däremot inte standardisering av funktionalitet som ett problem. Han ser det istället som att 
standardiseringen skulle tvinga organisationen att tänka om och utvecklas. IT-chefen beskriver 
även att leverantörerna av affärssystemen har mycket kunskap och erfarenheter från olika 
branscher och därför även kan veta hur något utförs på bästa sätt. Lösningsarkitekten och 
affärssystemskonsulten på Elvenite beskriver att det inte på något sätt är omöjligt med 
anpassningar och integrationer i molnbaserade affärssystem. Konsulterna menar att det blir lite 
svårare än vid ett klassiskt affärssystem eftersom det är betydligt svårare att få access till sina 
data i affärssystemet för att bibehålla dess integritet. 
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5.7 Modifierad analysmodell 

 
Figur 4: Modifierad analysmodell över faktorer som bromsar större bolag att migrera till ett 
              molnbaserat affärssystem. 
Källa:    Författaren 

 
Baserat på analysen som bearbetats har jag valt att modifiera analysmodellen som framgår 

av Figur 4. Inledningsvis ansågs de otillräckliga infrastruktursfördelarna vara en bromsande 
faktor, men respondenterna som intervjuades verkar inte anse detsamma. Enligt respondenterna 
uppfattas alla faktorerna gällande otillräckliga relativa infrastruktursfördelar som betydliga 
fördelar för större bolag. Samtidigt finns idag inte servrarna och infrastrukturen för de klassiska 
affärssystemen på plats. Det är vanligt förekommande att infrastrukturen hyrs in. Därför tas 
otillräckliga relativa infrastruktursfördelar bort från analysmodellen.  

Datasäkerheten har länge varit en stor del av diskussionerna bakom molnbaserade 
affärssystem. Säkerheten tycks dock inte utgöra en lika stor del bakom valet att migrera sitt 
affärssystem eller ej. Lösningsarkitekten på Elvenite beskriver hur migrationen av deras data 
till molnet är komplex för att bibehålla det molnbaserade affärssystemets databas. Samtidigt 
beskriver IT-chefen på Löfbergs att deras lösning idag inte är säkrare än den lösningen de håller 
på att införa. Gällande infrastrukturen beskriver affärssystemskonsulten att det är vanligt 
förekommande idag att företagens servrar inte står i samma lokaler som verksamheten bedrivs 
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inom. Även verksamhetsutvecklaren förklarar att säkerheten kan hållas mycket högre av de som 
ständigt arbetar med det. 

Därför uppfattar jag att datasäkerheten är en viktig faktor eftersom systemleverantörerna har 
fått in en känsla av säkerhet i sina produkter. Det är därför enligt mig inte längre att anse som 
en bromsande faktor för större bolags migrering till molnbaserat affärssystem. Det är däremot 
tydligare att det är ett samspel mellan otillräckliga relativa funktionalitets- och kostnadsfördelar 
som påverkar valet gällande migreringen. För affärssystemsleverantörerna kommer det enligt 
mig vara viktigare att utvärdera produktpaketeringen. Det vill säga den mix mellan 
kostnadsfördelar och funktionalitetsfördelar som produkten kan säljas som. I den modifierade 
analysmodellen gestaltas produktpaketeringen som en pil mellan otillräckliga relativa 
kostnadsfördelar och otillräckliga relativa funktionalitetsfördelar. Större bolag tycks göra 
avvägningen mellan en lägre funktionalitet till ett lägre pris när det kommer till molnbaserade 
affärssystem. Det är därför viktigt att affärssystemsleverantörerna antingen arbetar fram en 
bättre prisbild på sina molnbaserade affärssystem eller arbetar fram en bättre anpassningsbar 
funktionalitet. 
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6. Slutsatser 
Syftet med denna kandidatuppsats i Informatik är att identifiera, beskriva och förklara faktorer 
som bromsar större bolag att migrera till molnbaserade affärssystemslösningar. Med större 
bolag menas en organisation med fler än 250 anställda och/eller en omsättning större än 500 
miljoner kronor. 

Teorin som ligger till grund för uppsatsstudien listar flera bromsande faktorer samt fördelar 
som inte uppfylls för större bolag att migrera sitt affärssystem till molnet. Enligt litteraturen 
kunde de bromsande faktorerna delas in i otillräckliga relativa kostnadsfördelar, otillräckliga 
relativa infrastruktursfördelar och otillräckliga relativa funktionalitetsfördelar. Begreppet 
relativa fördelar kopplades till Rogers (1995) teori om adoption av en innovation och hypotesen 
att faktorer som inte ger tillräckliga relativa fördelar bromsar migreringen. 
 
6.1 Bromsande faktorer för större bolag vid migrering till molnbaserat affärssystem 

 Utifrån faktorerna som listats i analysmodellen är det främst otillräckliga 
funktionalitetsfördelar kopplat till otillräckliga kostnadsfördelar som är faktorerna som bromsar 
större bolags migrering till molnbaserat affärssystem. Affärssystemskonsulten på Elvenite 
menar att det bör vara billigare med ett affärssystem i molnet samtidigt som han inte är särskilt 
säker på att så är fallet. Likväl bekräftar IT-chefen på Löfbergs att prissättningen är oförändrad 
för deras molnbaserade affärssystem. 

Själva idén med affärssystem i molnet är att resurser ska fördelas och där ska kunderna 
endast behöva betala för det som de använder. På marknaden verkar det dock inte vara billigare 
med molnbaserade affärssystem samtidigt som funktionaliteten blir svårare att få till.  Gällande 
de otillräckliga infrastruktursfördelarna verkar det inte vara en bromsande faktor. Av de 
intervjuade respondenterna är det ingen som finner säkerheten som en brist i molnbaserade 
affärssystem, det är nästan tvärt om. Respondenternas uppfattningar gällande datasäkerhet 
verkar motsätta sig teorins uppfattning. Respondenterna ansåg inte datasäkerheten som en 
bromsande faktor för större bolags migrering till molnbaserat affärssystem. Deras uppfattningar 
överensstämmer med HerbertNathan & Co som förmedlar att datasäkerheten till och med ökar 
vid ett molnbaserat affärssystem. 
 
6.2 Produkten molnbaserat affärssystem behöver ges tid att mogna för att inte bromsa 
de större bolagens migrering. 

Respondenterna har samma uppfattning om produkten molnbaserat affärssystem och dess 
mognad. Ännu finns det enligt dem mycket som kan bli bättre... IT-chefen på Löfbergs uppfattar 
utbudet på marknaden för molnbaserade affärssystem som för tunt och enligt lösningsarkitekten 
och affärssystemskonsulten är prissättningen idag inte tillräckligt tillfredställande för att locka 
till sig nya kunder. Några av källorna beskriver att större bolag har en starkare ekonomi och 
därför har råd med större och dyrare system. Att de däremot skulle betala mer för en produkt 
som inskränker deras funktionalitet och som inte förändrar deras infrastruktur särskilt mycket 
mer än att de förflyttar bördan till en leverantör, det känns enligt mig som lite väl hoppfullt. 
Affärssystemskonsulten nämnde även att det som sker på marknaden idag för molnbaserade 
affärssystem är mycket ”trial and error”. De testar sig helt enkelt fram för att kunna bygga sin 
produkt. Detta är egentligen inget konstigt utan sker hela tiden på alla marknader, att de däremot 
då skulle sälja produkten till ett prispremium för de förändringsbenägna uppfattas enligt 
författare som ett felaktigt arbetssätt om de vill driva på marknaden. Enligt författaren borde 
prissättningen och produktutbudet ses över av affärssystemsleverantörerna för att kunna locka 
fler kunder och därmed locka fram de riktiga fördelarna med fördelning av resurser. Den 
paketering som idag görs av de molnbaserade affärssystemen känns som överflödig, alla kunder 
vill inte alltid ha premiumversioner av programvaran. För större bolag verkar det resultera i att 
prissättningen blir för hög och då håller tillbaka marknaden. 
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6.3 Förändringsbenägenhet driver på adoptionsbeslutet trots bromsande faktorer 

Att vara nöjd med det som finns inom verksamheten och hur den fungerar idag kommer inte 
att driva på migreringen till ett molnbaserat affärssystem. Sett till IT-chefen på Löfbergs som 
upprepade gånger beskriver molnbaserat affärssystem och standardiseringen av affärsprocesser 
som något positivt. Standardisering för honom är det som tvingar Löfbergs att utvecklas och 
hålla verksamheten modern. Även affärssystemskonsulten beskriver att egna anpassningar inte 
är det som gynnar en verksamhet idag. Det är enligt författarens uppfattning 
förändringsbenägenhet som kommer att driva på marknaden för de molnbaserade 
affärssystemen trots bromsande faktorer. Det går inte att säga att det inte finns några fördelar 
med molnbaserade affärssystem gentemot de klassiska lösningarna, men tyvärr är de heller inte 
särskilt tydliga. Den största säljande egenskapen av ett molnbaserat affärssystem är 
fördelningen av resurser som rimligtvis borde leda till en lägre kostnad, tyvärr gör det inte alltid 
det idag. Ska då en förändring drivas på är det viktigt att företagen är förändringsbenägna och 
betraktar förändring som något som driver på deras egna utveckling. 

 
6.4 Framtiden för affärssystem är molnet 

Idén med kostnadsfördelar som kunderna får vid fördelning av resurser och fördelarna som 
affärssystemsleverantörerna får ut av att kunna stöpa alla kunder i en gemensam form, gör 
molnet till en möjlig plats för större bolags affärssystem. Affärssystemskonsulten kunde även 
se trender inom industrier som sedan länge tillbaka varit kända för egentillverkade system. 
Enligt honom börjar även bilindustrin sakta att röra sig mot system med standardpaketering av 
funktionalitet. 

Världen blir allt mer och mer uppkopplat och sett till de trender och satsningar som görs på 
marknaden idag mot affärssystemen kan det inte annat än tros att det även är där det kommer 
att sluta upp i framtiden. 

För att migreringen till molnbaserat affärssystem däremot ska bli verklighet är det än 
viktigare att funktionalitet och möjlighet till integrationer blir allt lättare. Lösningsarkitekten 
uppfattar att leverantörerna försöker att förenkla de processer som idag är tvungna för att kunna 
migrera verksamheten till ett molnbaserat affärssystem. Migrering och integrationer borde bli 
ännu bättre för att vi i framtiden båda snabbare och enklare ska kunna migrera större bolag till 
molnet. 

 
6.5 Kunskapsbidrag 

Arbetet bakom uppsatsstudien har resulterat i en litteraturstudie som har analyserats mot 
utvalda respondenters åsikter. Analysen har resulterat i en modifikation av analysmodellen som 
litteraturstudien resulterat i (Se kapitel 5.7, Figur 5). Bakgrunden till uppsatsstudien är att 
identifiera, beskriva och förklara bromsande faktorer för större bolags migrering till 
molnbaserat affärssystem. 

Uppsatsstudien har mynnat ut i följande kunskapsbidrag: 
 

• Datasäkerheten är inte längre en bromsande faktor för större bolags migrering till 
molnbaserat affärssystem. De flesta affärssystemsleverantörerna arbetar väldigt hårt 
med rutiner och utveckling som de större bolagen anser som säkra. 

• Otillräckliga relativa infrastruktursfördelar är inte längre en bromsande faktor för 
större bolags migrering till molnbaserat affärssystem. Större bolag har i regel inte 
sina servrar hos företaget även om de har en klassisk lösning. 

• Paketeringen av funktionalitet och pris i de molnbaserade affärssystemen för större 
bolag borde bli mer fördelaktiga. Även om större bolag har råd med en större och 
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dyrare lösning är det inte aktuellt om inskränkningar i funktionalitet blir tvunget. 
Inskränkningen av funktionalitet borde därför balanseras med prissättningen. 

 
6.6 Fortsatta studier 

I denna rapport har bromsande faktorer för migreringen till ett molnbaserat affärssystem för 
större bolag identifierats och analyserats. Det är enligt min uppfattning bara en tidsfråga innan 
det kommer att ske en betydligt större förändring på marknaden gällande migreringen till ett 
molnbaserat affärssystem för de större bolagen. För fortsatta studier kan det därför vara 
intressant att forska i hur marknaden förändras och vad som händer med spelreglerna. Idag har 
oftast de stora affärssystemsleverantörerna konsulter som arbetar med support och 
leverantörerna klassas ibland som rena mjukvaruföretag. Hur kan egentligen marknaden 
komma att förändras i takt med att affärssystemsleverantörerna tar över driften av systemen 
själva? Förändringen av marknaden kommer inte att ske över en natt, men för fortsatta studier 
är det därför intressant att se hur marknaden förändras. Allt eftersom att 
affärssystemsleverantörerna blir mer riktade till tjänsteföretag, istället för mjukvaruföretag som 
de är idag, kommer konkurrensen öka. Frågan är då hur konsultverksamheterna som byggts upp 
kring de stora affärssystemen kommer att förändras. Kanske förändras fokus bort från support 
av affärssystemen till en verksamhet som enbart fokuserar på modifiering och integration av 
affärssystemen? 
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Bilagor 
 
Bilaga A: Intervjuguide Kund 
Inledning 

1. Yrke/Roll? 
2. Yrkeserfarenhet? 
3. Vilken affärssystemslösning har ni idag? 
4. Är ni nöjda med den eller funderar ni på att byta? 

Initiering 
Innovationsmedvetenhet 

5. Vad är din bild av molnet? 
6. Vad är ett molnbaserat affärssystem för dig? 

Attityd gentemot innovationen 
7. Hur ställer du dig till användandet av ett molnbaserat affärssystem? 
8. Har ni någon molnbaserad lösning idag? 
9. Är den bra eller dålig enligt dig? 

Beslutsförslag 
10. Hur skulle du presentera en molnbaserad affärssystemslösning för en ledning? 
11. Skulle du kunna rekommendera det till er verksamhet idag? 

Otillräckliga Relativa Kostnadsfördelar 
Skalbarhet 

12. Hur ser du på skalbarheten i ett molnbaserat affärssystem? 
13. Vilka fördelar/nackdelar uppfattar du med skalbarheten på ett molnbaserat 

affärssystem? 
14. Finns det en rädsla att det inte skulle räcka till när ni vill skala upp verksamheten? 
15. Skulle det vara en billigare lösning för er att bara betala för den faktiska användningen 

ni har, förklara gärna svaret? 

Systemimplementering 
16. Hur skulle du beskriva införandet av ett molnbaserat affärssystem? 
17. Finns det någon problematik med det? 
18. Skulle det vara billigare eller dyrare för er om ni idag skulle införa ett nytt on-premise 

system eller ett molnbaserat system? 

Ägande 
19. Hur ser du på totalkostnaden för innehavandet av ett molnbaserat affärssystem? 
20. Vad är din bild av att inte äga systemet själv? 
21. Hur upplever du en ”vendor lock-in” mot leverantören av molntjänsten? 
22. Skulle det vara billigare eller dyrare för ett att ha ett molnbaserat affärssystem eller ett 

traditionellt? 

Otillräckliga Relativa Infrastruktursfördelar 
Affärseffektivitet 

23. Känner du att ni kan fokusera på att driva er verksamhet kontinuerligt framåt? 
24. Anser du att för mycket fokus i er verksamhet läggs på er IT? 
25. Skulle det bli bättre med ett molnbaserat affärssystem, förklara? 
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Tillgänglighet 
26. Vad är din bild av tillgängligheten till ert affärssystem idag? 
27. Vad är din bild av tillgängligheten till ett molnbaserat affärssystem? 
28. Hur ställer du dig till att en molnbaserad lösning eventuellt inte skulle vara tillgänglig 

eller räcka till? Dvs att prestandan inte är tillräcklig? 
29. Finns det någon problematik? 
30. Skulle er tillgänglighet bli bättre eller sämre om ni bytte lösning? 

IT-Kompetens 
31. Vad är din bild av er IT kompetens i er verksamhet idag? 
32. Finns det någon problematik med den? 
33. Hur ser du på kompetensen hos leverantören av ett molnbaserat affärssystem (Nämn 

SLA)? 
34. Finns det en rädsla för att sakna kompetens om en molnbaserad lösning tas in? 
35. Skulle det bli bättre om ni bytte till en molnbaserad lösning? 

Otillräckliga Relativa Funktionalitetsfördelar 
System Anpassning 

36. Hur ser du på möjligheterna till att göra anpassningar i ett molnbaserat affärssystem? 
37. Hurserni på förändringar av arbetsprocesser i er verksamhet? 
38. Hur skulle ni uppleva arbetet med ett ”Standard” system, utan ändringar? 
39. Finns det någon problematik med det för er? 
40. Skulle ni med hänsyn till anpassning kunna införskaffa ett molnbaserat affärssystem? 

Datasäkerhet 
41. Vad är din bild av säkerheten i att molnbaserat affärssystem? 
42. Hur ser du på den säkerhet er lösning har idag? 
43. Skulle det bli bättre om ni bytte till en molnbaserad lösning? 
44. Hur ser ni på att dela servrar med andra? 

Systemintegration 
45. Hur ser du på integrationer till molnbaserade affärssystem? 
46. Problematik eller ej? 
47. Hur ser det ut idag med integrationer i er lösning idag? 
48. Hur skulle detta hanteras om ni bytte till en molnbaserad lösning? 
49. Skulle det vara bättre med en molnbaserad lösning med hänsyn till integrationer för 

er? 
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Bilaga B: Intervjuguide Expert 
Inledning 

1. Yrke/Roll? 
2. Yrkeserfarenhet? 
3. Vilka affärssystem har du erfarenhet av? 

Initiering 
Innovationsmedvetenhet 

4. Vad är din bild av molnet? 
5. Vad är ett molnbaserat affärssystem för dig? 

Attityd gentemot innovationen 
6. Hur ställer du dig till användandet av ett molnbaserat affärssystem? 
7. Är den bra eller dålig enligt dig? 

Beslutsförslag 
8. Hur skulle du presentera en molnbaserad affärssystemslösning för en ledning? 
9. Skulle du kunna rekommendera det till er verksamhet idag? 

Otillräckliga Relativa Kostnadsfördelar 
Skalbarhet 

10. Hur ser du på skalbarheten i ett molnbaserat affärssystem? 
11. Vilka fördelar/nackdelar uppfattar du med skalbarheten på ett molnbaserat 

affärssystem? 
12. Tror du att det finns en rädsla för att det inte skulle kunna gå att skal upp systemet 

tillräckligt för större bolag, förklara? 
13. Hur uppfattar du skalbarheten ur en ekonomisk synpunkt för stora bolag? 

Systemimplementering 
14. Hur skulle du beskriva införandet av ett molnbaserat affärssystem? 
15. Finns det någon problematik med det? 
16. Hur tror du en implementering uppfattas ekonomiskt i ett stort bolag? 

Ägande 
17. Hur ser du på totalkostnaden för innehavandet av ett molnbaserat affärssystem? 
18. Vad är din bild av att inte äga systemet själv? 
19. Hur upplever du en ”soft lock-in” mot leverantören av molntjänsten? 
20. Tror du att det skulle vara billigare eller dyrare att ha ett molnbaserat affärssystem 

eller ett traditionellt? 

Otillräckliga Relativa Infrastruktursfördelar 
Affärseffektivitet 

21. Känner du att stora företag kan fokusera på att driva sin verksamhet framåt? 
22. Anser du att för mycket fokus läggs på IT i stora bolag? 
23. Skulle det bli bättre med ett molnbaserat affärssystem, förklara? 

Tillgänglighet 
24. Vad är din bild av tillgängligheten i traditionella affärssystem idag? 
25. Vad är din bild av tillgängligheten till ett molnbaserat affärssystem? 
26. Hur ställer du dig till att en molnbaserad lösning eventuellt inte skulle vara tillgänglig 

eller räcka till? Dvs att prestandan inte är tillräcklig? 
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27. Finns det någon problematik? 
28. Hur ser du på tillgängligheten i en större organisation om man skulle byta till ett 

molnbaserat affärssystem? 

IT-Kompetens 
29. Vad är din bild av IT-kompetensen i stora bolag? 
30. Finns det någon problematik med den? 
31. Hur ser du på kompetensen hos leverantörer av ett molnbaserat affärssystem (Nämn 

SLA)? 
32. Finns det en rädsla för att sakna kompetens om en molnbaserad lösning tas in? 
33. Hur ser du på att personal eventuellt måste bort om en molnbaserad lösning tas in? 
34. Hur tror du IT-kompetensen påverkas i ett stort bolag om ett molnbaserat affärssystem 

tas in? 

Otillräckliga Relativa Funktionalitetsfördelar 
System Anpassning 

35. Hur ser du på möjligheterna till att göra anpassningar i ett molnbaserat affärssystem? 
36. Hur ser du på förändringar av arbetsprocesser i en stor verksamhet? 
37. Hur skulle du uppleva arbetet med ett ”Standard” system, utan ändringar? 
38. Finns det en problematik med det? 
39. Tror du att en stor organisation som klarar av att inte ha anpassningar? 

Datasäkerhet 
40. Vad är din bild av säkerheten i att molnbaserat affärssystem? 
41. Hur ser du på den säkerhet som finns i traditionella lösningar? 
42. Skulle det bli bättre om större bolag bytte till ett molnbaserat affärssystem? 
43. Vad är din bild av att dela servrar med andra? 

Systemintegration 
44. Hur ser du på integrationer till molnbaserade affärssystem? 
45. Problematik eller ej? 
46. Hur ser det ut idag för större organisationer med integrationer? 
47. Hur skulle detta hanteras om det inte gick att göra vissa integrationer? 
48. Hur skulle detta i sådana fall påverka en stor organisation enligt dig? 
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Bilaga C: Intervjuguide för sonderande intervju 
Om Respondenten: 
 
Namn: 
Titel: 
Tidigare erfarenheter inom informatik/affärssystem: 
Tidigare erfarenheter av molntjänster: 
 
Frågor: 
 
Hur stora är era kunder:  
 
Vad är din bild av ett affärssystem? 
 
Vad är de största problemen med ett affärssystem idag för kunder? 
 
Tror du att stora bolag får ut mer av sitt affärssystem än mindre?  
 
Hur skulle du beskriva dagens marknad av molntjänster för de större företagen? 
inte besitter någon egen kompetens utan vill att någon annan ska ta hand om det. 
 
Kommer det i framtiden att finnas klassiska affärssystem “on premise”? 
 
Varför tror du att de större bolagen väljer att dröja kvar med sina lösningar och inte flyttar ut 
till molnet? 
 
Tror du att det finns en bristande funktionalitet för större kunder att anamma molntjänster? 
 
Hur tror du utvecklingen kommer att bli för de större affärssystemen i framtiden? 
 
Hur ser era kunder på molnlösningar? 
 
Har något förändrats för dem eller är detta en del av adoptionsprocessen? 
 
Mycket litteratur belyser säkerheten av molntjänster som en bristande faktor, hur ser du på 
detta? 
 
Kommer molntjänster att passa alla i framtiden? 
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Bilaga D: Begreppstabell 
 

Begrepp Förklaring Källa 
”Software as a Service” 

(SaaS) 
Tjänstemodell  molnet där kunden 

använder leverantörens applikationer 
på en molnbaserad infrastruktur. 

Mell och Grance 
(2011:2) 

”Infrastructure as a service” 
(IaaS) 

Tjänstemodell i molnet där kunden 
kan använda sina egna applikationer på 
en färdig infrastruktur med tillhörande 

resurser. 

Mell och Grance 
(2011:3) 

”Platform as a Service” (PaaS) Tjänstemodell i molnet där kunden 
kan använda en egen programvara för 

att testa utan att ha kontroll över 
miljön. 

Mell och Grance 
(2011:2) 

”Multitennancy” Ett moln som tillhandahåller en 
lösning till flera olika aktörer samtidigt. 

Al-Ghofaili och Al-
Mashari (2014:136) 

Skalbarhet Möjligheten at snabbt och med hög 
elasticitet förändra tillgången av en 

produkt. 

Mell och Grance 
(2011:2) 

Större bolag Fler än 250 anställda och/eller en 
omsättning större än 500 MSEK. 

Europeiska 
Kommissionen 

(2015:3) 
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