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II 

Abstract 
In the current situation a large part of the small and medium enterprises is using an ERP system 

(Enterprise Resource Planning system). The ERP system can be said to be the heart of a business 

and it contributes to the business strategies that exist. Over the last 10-15 years there have 

emerged so-called cloud services allowing companies to use all or parts of the ERP system over 

the Internet rather than managing its hardware and software locally. This can be beneficial to 

smaller companies as it leads to flexibility, scalability and cost reductions. Many are in favor 

of this type of use, but the statistics show that there is a low use of cloud services for this 

purpose. On this basis, the aim of this study was to study the factors that seem obstructive for 

an investment of cloud -based business applications. 

  

For the study, existing literature have been studied, and interviews and a questionnaire survey 

have been carried out. The literature study and review of the previous research is the basis for 

the theoretical framework which in turn is the basis of the interview and survey questions 

developed. Interviews were conducted with five different users of ERP systems who told us 

how they use their ERP system and the factors that they believe are obstructive for an 

investment of cloud-based business applications. The survey was addressed to the users of 

traditional and cloud-based ERP systems where similar questions to those in the interviews 

were asked. 

 

Based on theory and empirical data, an analysis and related discussion in which the theoretical 

material was contrasted with the material collected to get an overall picture of how companies 

relate to the area of ERP systems and cloud-based business system's pros and cons. This leads 

to a conclusion that presents the obstructive factors that exist and which of the ones that affect 

enterprises the most. 
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III 

Sammanfattning 

I dagsläget använder en stor del av de små och medelstora företagen affärssystem. 

Affärssystemet kan sägas vara hjärtat i ett företag och det bidrar till att genomföra de 

affärsstrategier som finns. Under de senast 10-15 åren har det vuxit fram så kallade molntjänster 

vilket tillåter företagen att använda hela eller delar av affärssystemen över Internet istället för 

att hantera dess hård- och mjukvara lokalt. Detta kan vara till fördel för mindre företag då det 

leder till flexibilitet, skalbarhet och kostnadsreduceringar. Många ställer sig positivt till denna 

utveckling men statistiken visar att det är ett lågt användande av molntjänster för detta ändamål. 

Med utgångspunkt från detta är syftet med denna studie att studera vilka faktorer som verkar 

hindrande för en investering av molnbaserade affärssystem. 

  

För studien har befintlig litteratur studerats samt intervjuer och en enkätundersökning 

genomförts. Litteraturstudien och granskning av den tidigare forskningen ligger till grund för 

den teoretiska referensramen som i sin tur är grunden för de intervju- och enkätfrågor som tagits 

fram. Intervjuerna gjordes med fem olika användare av affärssystem som fick berätta hur de 

använder sig av sina respektive affärssystem och vilka faktorer som de tror är hindrande för 

investering i molnbaserade affärssystem. Enkätundersökningen riktades till användarna av 

traditionella och molnbaserade affärssystem där liknande frågor ställdes som i intervjuerna.  

  

Utifrån teoretiskt material och empiri utfördes en analys med tillhörande diskussion där det 

teoretiska materialet ställdes mot det insamlade materialet för att få en helhetsbild av hur 

företagen förhåller sig till området kring affärssystem och molnbaserade affärssystems för- och 

nackdelar. Detta leder fram till en slutsats som presenterar de hindrande faktorer som finns och 

vilka av dem som påverkar företagen mest. 
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 Inledning 

 

Inledningsvis ges en introduktion till det valda ämnesområdet och läsaren får en förståelse 

för ämnet och begreppen. Vidare presenteras en forskningsöversikt som visar tidigare 

forskning inom ämnet. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i forskningsfrågor 

och studiens syfte. 

 

1.1 Introduktion 
Dagens marknad för företagen är mer dynamisk och förändringar sker i ett allt högre tempo än 

tidigare. Nya konkurrenter tillkommer och existerande företag förändras och produkter och 

tjänster blir snabbt föråldrade. Det betyder även att marknaden har blivit mer flexibel, företag 

kan lättare komma in på marknader och kunderna svarar snabbare på förändringar. Därför måste 

företagen kunna få ut produkter och tjänster i högre takt men också kunna skala upp eller ner 

produktionen ifall efterfrågan skulle ändras. Det skapar ett högre tryck på både 

företagsledningen och informationstekniken (IT) att kunna svara snabbt på förändringar 

(Buyya, et al., 2011). 

 

I dagens läge använder många av företagen sig av affärssystem som täcker hela verksamheten 

och integrerar hela deras informationsflöde (Flodén, 2013). Det har funnits två typer av 

affärssystem som ett företag väljer att införskaffa, ett standardsystem eller ett egenutvecklat 

system (Mohamed, 2009). Dock har affärssystemen existerat i företagen en längre tid och är 

ofta oflexibla, detta utgör ett problem för företag eftersom många av dem saknar kapitalet för 

att kunna hålla sina IT-system uppdaterade. Från början var det IT som triggade i gång en 

snabbare och mer flexibel marknad men nu kallar istället marknaden på en mer dynamisk IT 

(Buyya, et al., 2011). 

 

Sedan år 1999 har det tillkommit en ny sort av system där företagen kan välja huruvida de vill 

köra hela sitt affärssystem eller delar av det över molnet (Mohamed, 2009). Molnbaserade 

affärssystem är stora skalbara IT-resurser som erhålls via nätverk, det kan t.ex. vara program, 

servrar eller lagringsutrymme som användaren får baserat på sitt behov och betalas per utnyttjad 

kapacitet (Cloud Sweden, 2011). Gamla tekniker såsom Grid Computing och Utility Computing 

bidrog tillsammans till att skapa molnets föregångare Application Service Provider (ASP) som 

vidare bidrog till att skapa molnets infrastruktur. Vid nyttjande av molnet frångår ett företag det 

traditionella tillvägagångsättet att hantera sin IT och istället outsourcas hanteringen till ett annat 

företag vilket innebär att all hård- och mjukvara inte behöver köpas in då det uthyrande företaget 

står för dessa resurser.  

 

På en grundläggande nivå syftar molntjänster till att erbjuda användare både hård- och mjukvara 

över internet och molnet erbjuder allt ifrån email till Customer Relationship Management 

(CRM). Enligt Mahmood (2013) innebär användandet av cloud computing att företag slipper 
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hantera komplexa IT-system vilket möjliggör att företag istället kan fokusera på 

kärnkompetensen samtidigt som de erhåller de nödvändiga IT-funktionerna som en tjänst.  

1.2 Forskningsöversikt 

Ett flertal forskare håller med om att molntjänster bidrar med ett antal fördelar men att det även 

kan tillkomma ett antal nackdelar (Azarnik, et al., 2012; Mahara, 2013; Sahandi & Alkhalil, 

2013). Kaur har kommit fram till ett par huvudsakliga fördelar med molnbaserade affärssystem 

(Kaur, 2012). Företagets kostnader för IT-system minskar med molnbaserade affärssystem 

eftersom företagen endast betalar för hur många som använder systemet. Genom att investera i 

molnbaserade affärssystem försvinner också stora kostnader med att köpa in hårdvara, 

mjukvara, uppdateringar och licenser, dessutom försvinner även kostnader då företaget slipper 

underhålla hårdvaran och datalagringen. Vidare är molnbaserade affärssystem enklare att 

använda och företagen kan även få tag i sin företagsinformation oberoende på vart i världen 

denne befinner sig. Molnbaserade affärssystemen är skalbara, vilket betyder att datakapaciteten 

anpassas till hur många som använder sig av systemet. 

 

De molnbaserade affärssystemen för även med sig nackdelar och begränsningar som kan 

påverka företag. En risk är att företag blir systemleverantörsberoende och när ett företag väl har 

köpt in ett nytt affärssystem är det svårt att byta, vilket kan leda till negativa kostnader så som 

ineffektiv användning av systemet (Kaur, 2012).  Vilken komplexitet det befintliga systemet 

har påverkar kostnaderna, ju mer komplext desto större blir kostnaden (Andersson & Zahirovic, 

2013). Företag måste även förlita sig på att upptiden är den som leverantören utlovar och de bör 

vara medvetna om att det kan bli prestandainstabilitet. Vid en viss tid på dagen när efterfrågan 

är stor kan responstiden bli mycket längre (Hofmann & Woods, 2010). Ytterligare en nackdel 

är nätverksbegränsningar, då molnbaserade affärssystem är beroende av en fungerande 

internetanslutning. Till sist är datasäkerheten en nackdel då nästan all företagsinformation 

kommer befinna sig utanför företagets kontroll (Kaur, 2012). Det kan tillkomma risker som att 

förlora sin företagsinformation eller så kan det ske informationsläckage. Om företaget har hög grad 

av informationskänslighet kan det innebära höga kostnader för en bättre säkerhet (Andersson & 

Zahirovic, 2013). 

 

Johansson & Bergström (2011) skriver i sin uppsats att affärssystemleverantörerna är medvetna 

att kunderna känner en oro över den minskade kontrollen, som tillkommer av molnet, och att 

det är viktigt att kunderna har en förståelse för vad en lagring i molnet innebär. 

Systemleverantörerna anser att företag är insatta i molnbaserade tjänster vilket gör att företag 

mer i detalj kan förklara hur de undviker risker. Dock finns det forsknings som pekar på att 

kunderna (Rabay'a, et al., 2013), inte har tillräckligt mycket kunskap på grund av att de är rädda 

för den nya tekniken. De säger också att systemleverantörerna inte heller förklarar tillräckligt 

för kunderna, vilket kan leda till att de väljer bort det molnbaserade alternativet. Vidare kan 

kunder också tycka att det var jobbigt att implementera det ERP-system som redan används och 

de vill inte gå igenom processen igen och riskera att välja en teknologi som inte är tillräcklig 

mogen än. (Rabay'a, et al., 2013) 
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1.3  Problemdiskussion 

Den svenska företagsmarknaden består nästan enbart av företag med liten eller medelstor 

karaktär, det vill säga företag med 0-249 anställda och dessa utgör nästan 99,9 % av den svenska 

marknaden. År 2013 fanns det följaktligen 1 040 063 stycken företag i kategorin små och 

medelstora företag (SME) (Ekonomifakta, 2013). Dessa företag är viktiga för Sverige då de 

representerar nästan 60 % av näringslivets bidrag till Sveriges BNP (Ekonomifakta, 2010) och 

de utgör således ryggraden i den svenska ekonomin.  

 

I en undersökning visade det sig att allt fler mindre företag anser att lönsamheten och 

konkurrensen är ett stort hinder för deras tillväxt (Statens Offentliga Utredningar, 2012). IT har 

en viktig roll för de flesta företagen och det kan hjälpa de att effektivisera och förenkla sin 

verksamhet. IT kan även hjälpa företag att utveckla nya produkter och tjänster och därmed lättare 

nå ut till den globala marknaden. För att skapa ett hållbart företagande behövs lönsamhet samt 

tillväxt och ett sätt för att öka lönsamheten är genom ett välfungerande IT-system. Ett hinder 

för mindre företags användning av IT är att det tillkommer en större kostnad att köpa in hårdvara 

och mjukvara, men genom att använda sig av molnbaserade affärssystem bör de 

kostnadsrelaterade hindren som tillkommer vid ett traditionellt system att minskas.  

 

En annan studie visar att molntjänster spelar en viktig roll för mindre företag då företagen oftast 

inte har en tillräcklig stor budget för att genomföra IT-investeringar (Azarnik, et al., 2012). 

Genom att använda sig av molntjänster kan företagen i högre grad realisera sina 

organisationsbehov genom IT. Enligt en studie från Indien kunde de små och medelstora 

företagen minska sina kostnader då de inte behövde investera i hårdvara eller mjukvara. 

(Sharma, et al., 2010) 

 

Det som driver framväxten av molnbaserade affärssystem är företagens svaga satsning på 

utveckling av IT-budgetarna, där företagens fokus har legat på kostnadsreducering. Detta har 

påskyndat en ökning av övergången från de traditionella systemen till de molnbaserade 

affärssystemen (Wallström, 2009). Enligt Cloud Sweden (2012) beskrivs molnet som det nästa 

stora generationsskiftet inom IT-världen och att kunna få IT levererad ”på kran” där företagen 

endast behöver betala för det som används är en dröm för många beslutsfattare. Vidare säger 

Chien & Chien (2010) att om företagen inte drar nytta av molnbaserade affärssystem kommer 

de att finna sig själva i en ogynnsam miljö. 

 

I en undersökning från Gartner har 2 % av företagen ett molnbaserat system och 47 % planerar 

att gå över till molnet inom fem år. 17 % av företagen vet inte om de vill investera och 30 % 

säger att det är osannolikt att de går över molnbaserade affärssystem utan de kommer fortsätta 

använda sitt in-house system för en obestämd tid. Statistiken visar alltså att det finns företag 

som har eller kommer att gå över till molnbaserade affärssystem men att det finns ett stort antal 

som inte kommer välja en sådan investering. (Columbus, 2014)  

 

Många undersökningar och forskningar radar upp de fördelar och nackdelar som kan tillkomma 

med ett molnbaserat affärssystem. Men vi saknar undersökningar för vilka faktorer som är det 

främsta hindret för en investering i molnbaserade affärssystem. Eftersom SME-företag utgör en 
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så stor del av företagen i Sverige och på grund av den stora kostnaden ett traditionellt 

affärssystem leder till, är det intressant att se vilka faktorer som gör att statistiken av 

användandet av molnbaserade affärssystem är så låg.  

1.4 Forskningsfråga 

Ovanstående problemdiskussion har lett oss fram till följande frågeställning: 

Vilka faktorer kan vara hindrande för små och medelstora företag att investera i 

molnbaserade affärssystem? 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att skapa och bidra med en förståelse över vilka faktorer som påverkar de 

små och medelstora företags beslut gällande molnbaserade affärssystem. Denna kunskap vill vi 

dela med oss till systemleverantörerna för att de ska kunna få förståelse om varför dessa företag 

inte väljer molnbaserade affärssystem. 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar de två ämnesområdena molntjänster och affärssystem vilka är begrepp 

som täcker väldigt mycket, därför har det gjorts avgränsningar i uppsatsen. För att besvara 

frågeställningen har fokus lagts på användarperspektivet och vad respondenten tycker är 

hindrande faktorer till att företag inte investerar i molnbaserade affärssystem. Vidare riktar 

studien sig mot små och medelstora företag utan branschspecificering för att få en bred bild av 

vad olika företag har för åsikter. 

 

Det finns många olika typer av molntjänster men studien avgränsas till molntjänster som består 

av kompletta affärssystem samt moduler i ett affärssystem.  
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1.7 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Inledningsvis ges en introduktion till det valda ämnesområdet och läsaren får en förståelse för 

ämnet och begreppen. Vidare presenteras en forskningsöversikt som visar tidigare forskning 

inom ämnet. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i forskningsfrågor och 

studiens syfte. 

Kapitel 2 – Metod 

I metodkapitlet presenteras den forskningsansats som använts i studien. Kapitlet beskriver 

metodval och det tillvägagångssätt som använts för insamlande av information samt valda 

utvärderingskriterier som beaktats. Kapitlet avslutas med en metodreflektion. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Kapitlet ger en generell beskrivning av begreppet affärssystem och införandet av ett sådant. 

Vidare beskrivs också begreppet molntjänster och dess för- och nackdelar. Detta kapitel ger 

läsaren en förståelse för ämnet, begrepp som används i studien och är en grund för analys och 

diskussion. 

Kapitel 4 – Empiri 

I empirikapitlet presenteras den empiriska studien som är baserad på semistrukturerade 

intervjuer och enkäter. Frågorna som ställts både i intervjuerna och enkäterna återfinns bland 

bilagorna. 

Kapitel 5 – Analys och diskussion 

I kapitlet analyseras och diskuteras det insamlade teoretiska och empiriska materialet. Kapitlet 

delas in i olika ämnesområden där teori och empiri jämförs med varandra och sedan diskuteras. 

Det börjar med definition av molnet, användning av affärssystem och användningen av molnet 

för att avslutas med hindrande faktorer av molnets användning. 

Kapitel 6 – Slutsats 

I slutsats kapitlet presenteras uppsatsens slutsats och vad författarna kommit fram till. 

Slutsatsen har framarbetats utifrån analys och diskussion och resulterar i besvarad 

forskningsfråga.  

Kapitel 7 – Utvärdering 

I kapitlet kontrolleras studiens kvalité genom valda utvärderingsmetoder som redogjordes i 

kapitel 2.3. Det fortsätter med en utvärdering av metodval för att sedan avlutas med förslag på 

vidare forskning. 

Källförteckning 

Här redovisas de källor som har använts under studiens gång. 

Bilagor 

Uppsatsens bilagor finns presenterade här med intervju- och enkätfrågor.  
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 Metod 

 

I metodkapitlet presenteras den forskningsansats som använts i studien. Kapitlet beskriver 

metodval och det tillvägagångssätt som använts för insamlande av information samt valda 

utvärderingskriterier som beaktats. Kapitlet avslutas med en metodreflektion. 

 

2.1 Forskningsansats 
I studien har en hermeneutisk ansats använts. Hermeneutik grundar sig i ett synsätt för hur texter 

tolkas och förstås. Det centrala i hermeneutiken är att tolka textens mening utifrån det 

perspektiv som dess upphovsman haft. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Med tanke på studiens forskningsfråga, ”Vilka faktorer kan vara hindrande för små och 

medelstora företagen att investera i molnbaserade affärssystem?” behövdes en ingående 

förståelse för att kunna svara på forskningsfrågan. För att få förståelse samlade vi in forskning, 

teori och empiri för att sedan analysera och tolka dessa texter. Vi har försökt att inte tolka 

texterna på ett subjektivt sätt vilket har lett till en slutsats som är så lite påverkad av oss som 

möjligt. 

 

Det finns olika tillvägagångsätt att samla in information vid en undersökning. En induktiv 

ansats innebär att observationer som gjorts i en forskningsinsats resulterar i teori. Den deduktiva 

ansatsen går åt motsatt håll och det innebär att teorin samlas in först och är grunden till de 

observationer som görs. Dock är det svårt att enbart använda sig av den ena ansatsen då 

deduktionen ofta har inslag av induktion och vice versa. I undersökningen används den 

deduktiva ansatsen. Detta eftersom i undersökningens första fas startade vi med att samla in 

den teori som ger kunskap om cloud computing samt affärssystem och som behövdes innan 

intervjuerna påbörjades. Med hjälp av intervjuerna och enkäterna kunde vi sedan skaffa oss en 

bild av hur det ser ut i de olika företagen och därmed få den insamlade data att passa idéer som 

vi haft i förväg. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Det finns två forskningsstrategier som kan användas vid en undersökning, kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Den kvantitativa forskningen lägger tonvikt på kvantifiering vid insamling 

och analys av data medan den kvalitativa forskningen fokuserar på ord snarare än kvantifiering 

av data. De två strategierna kan kombineras och kallas för flermetodsforskning.  Vid en 

användning av denna strategi kan undersökningens resultat stödjas på ett bättre sätt och därför 

kompletteras de semistrukturerade intervjuerna med enkäter. (Bryman & Bell, 2011)  
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2.2 Insamlingsmetod 

Informationsmaterialet som har använts i uppsatsen har samlats in genom teori, 

semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning. 

2.2.1 Insamling av teori 
Enligt Bryman och Bell (2011) kan en litteraturstudie börja med att skaffa en grundläggande 

förståelse genom att läsa litteratur som behandlar det aktuella området och utifrån det hitta 

lämpliga sökord för vidare sökning. För att besvara vår forskningsfråga har vi läst och samlat 

in relevant information genom att börja uppsatsprocessen med att undersöka litteratur som 

behandlar ämnena molnbaserade affärssystem och affärssystem. Vi sökte efter litteraturen via 

biblioteket på Högskolan i Borås men också från books.google.se för att därmed skapa en 

grundläggande förståelse. Därefter har vi genom våra identifierade sökord sökt vidare på de 

databaser som finns tillgängliga på Högskolan i Borås och frisökning på Google.se. 

 

För att samla in information har följande sökord använts: 

cloud computing, SME cloud, molntjänster, effects cloud computing, cloud computing 

enterprise, affärssystem, ERP och implementing ERP. 

 

Vid insamlingsarbetet har vi varit källkritiska och det måste författare vara för att kunna göra 

en bedömning om fakta är sannolik eller inte. Källkritiken innebär att vi bland annat måste göra 

oss underrättade om när och var dokumenten tillkom, men också vilket syfte som 

upphovsmannen hade. (Patel & Davidson, 2003) Då informatikområdet kan förändras snabbt 

så har noggrann kontroll skett av årtal och i vilket sammanhang texten producerades. 

2.2.2 Urval 

Innan den empiriska undersökningen gjordes ett urval av respondenter. Kriterierna för 

respondenterna var små och medelstora företag som använde sig av antingen ett traditionellt 

affärssystem eller ett molnbaserat affärssystem. Ett annat kriterium var att respondenten ifråga 

skulle vara väl insatta i hur organisationen fungerar i förhållande till deras affärssystem. Detta 

var ett viktigt kriterium för att erhålla relevant information. För att få respondenter gick vi ut i 

centrala Borås med pappersenkäter och kontaktade företag som hittades på olika företagslistor. 

De företagslistor som användes var näringslivsregister för Borås Kommun, Alingsås kommun, 

Herrljunga kommun och Vårgårda Kommun samt företagslista över mässdeltagare från 

Eurohorse. För studien kontaktades cirka 450 stycken företag och dessa kontaktades via telefon, 

mail eller formulär på deras hemsida. Vid kontakten frågade vi företagen i närområdet om de 

ville vara med på intervju eller genomföra en enkätundersökning. Företagen utanför närområde 

förfrågades om de ville göra en enkätundersökning. Av de cirka 450 företagen svarade 23 

stycken företag på enkätundersökningen och fem stycken företag valde att delta i intervju, varav 

två stycken var över mail. 

2.2.3 Intervjuer 
Bryman & Bell (2011) beskriver två kvalitativa intervjutyper, den nästan helt ostrukturerade 

och den semistrukturerade. I den ostrukturerade intervjun använder sig forskaren lösa 

minnesanteckningar med en del teman. Denna typ av intervju liknar till en stor del ett vanligt 
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samtal. I den semistrukturerade intervjun används en intervjuguide men det innebär ändå en 

frihet för intervjupersonen då fria frågor kan ställas. (Bryman & Bell, 2011) 

 

I studien har semistrukturerade intervjuer använts då syftet var att få en förståelse för hur 

människor upplever deras erfarenheter om molnbaserade affärssystem. Vi använde inte 

strukturerade intervjuer eftersom att intresset låg i att få öppna svar från intervjupersonerna och 

vi ville ha möjligheten att kunna ställa relaterade följdfrågor. 

 

Enligt Bryman & Bell bör den som intervjuar vara insatt i ämnet, kunna utforma tydliga och 

begripliga frågor samt kunna anpassa språket till den som intervjuas. Genom en inläsning på 

forskningslitteratur och genom litteraturstudien inom ämnet molntjänster och affärssystem blev 

vi mer insatta och kunde på så vis bättre utforma en intervjuguide som var passande för de 

deltagande företagen. Frågorna utformades att vara enkla och tydliga för att passa både små och 

medelstora företag där kunskapen kan variera. Vi eftersträvade att våra semistrukturerade 

intervjufrågor skulle ge den som intervjuas frihet att svara på frågorna genom dennes 

perspektiv. Enligt Bryman & Bell (2011) är det viktiga att de som intervjuar får en uppfattning 

om hur den intervjuade upplever sin verklighet och att det finns flexibilitet vid intervjun. 

Forskaren bör även vara försiktig med att formulera sin frågeställning för specifikt vilket 

hindrar flexibiliteten. 

 

Intervjuerna både antecknades och spelades in för att vi skulle få en korrekt uppfattning och 

efteråt göra en bra transkribering. Enligt Bryman & Bell (2011) är det viktigt att spela in 

intervjuerna på grund av den detaljerade analysen som krävs vid en kvalitativ undersökning. 

Två intervjuer genomfördes över mail då det fanns tidsbrist hos respondenterna. Genom 

mailintervjuerna fick respondenterna möjligheten att svara på frågorna vid egen vald tidpunkt 

och fritt svara på frågorna i textform. De frågor som respondenterna gavs härstammade från 

den befintliga intervjuguiden vilken ändrades för att anpassas till en mailintervju. 

 

Fördelen med att hålla semistrukturerade intervjuer med, i vårt fall, flera företag gav oss djupare 

information och förståelse om deras tankegångar i ett val om att köra affärssystemet över molnet 

eller inte. Vi kunde också styra våra intervjufrågor till att få den informationen vi ville ha som 

också var relevant för vår studie. Vidare kan nackdelarna av semistrukturerade intervjuer vara 

att företagen ger oss information som är för starkt riktad åt deras företags val. Med andra ord 

kan det vara så att informationen som ges, inte alls överensstämmer med resterande företag i 

samma bransch, den är alltså inte generaliserbar. En annan nackdel kan vara att vi inte får ut 

den information som söks hos företagen. Den intervjuade kan göra utsvävningar i sina svar eller 

så tenderar de att bli subjektiva. 

2.2.4 Enkäter 

I undersökningen användes även enkäter för att samla in relevant information och få en bredare 

bild av vad de små och medelstora företagen tycker är hindrande för en investering av 

molnbaserade affärssystem. I enkätundersökningen användes både papparsenkäter och 

webbaserade enkäter med tillhörande informationsblad för att informera om aktuellt ämne. 

Pappersenkäterna delades ut till små butiker runtom i Borås och webenkäterna mailades ut. För 
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webenkäterna användes en Internettjänst som hjälpte oss sammanfatta informationen. 

Respondenterna i enkätundersökningen fick vi tag på genom att ringa och maila små och 

medelstora företag som var listade på olika företagslistor. 

 

Frågorna har vi, som Bryman & Bell (2011) säger, gjort enklare att förstå och svara på än 

intervjufrågorna eftersom vi inte kunnat utbilda respondenterna. Vidare har färre frågor ställts 

som är mer slutna och enkäten har varit utformad så att det går snabbare för respondenten att 

svara vilket minskar risken för ”enkättrötthet”. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Fördelen med enkätundersökningar är att författarna med lätthet kan nå ut till många på ett 

snabbt sätt. Respondenterna kan i lugn ro besvara enkäten i sin egen takt med tid att tänka över 

sina svar. Nackdelarna med enkätundersökningar är att det kan bli ett stort bortfall där 

respondenterna kan låta bli att svara på enkäten eller ge svar som inte är relevant för 

undersökningen. Respondenterna kan även bli ”enkättrötta” och därför mitt i enkäten sluta svara 

på frågorna. Det finns också en chans att respondenterna skulle kunna missuppfatta frågorna. 

(Holme & Solvang, 1997) 

2.3  Utvärderingsmetod 
En kvalitativ studie kan utvärderas såväl från den kvantitativa utvärderingsmetoden som de 

kvalitativa alternativa kvalitetskriterierna; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmera eller bekräfta. Vi valde att använda oss av de kvalitativa alternativa eftersom de 

anses vara bättre anpassade till kvalitativa undersökningar. (Bryman & Bell, 2011) 

2.3.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet motsvaras av intern validitet och menas hur väl forskarens observation 

överensstämmer med den teori som skapats. Den sociala verkligheten tolkas olika beroende på 

vem som studerar den. För att skapa tillförlitlighet ska forskningen utföras enligt de regler som 

finns men även resultatet bör rapporteras till de personer som är del av den sociala verkligheten 

för att bekräfta att forskaren har uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 

2011). 

2.3.2 Pålitlighet 
Pålitlighet innebär att författaren ska säkerställa en fullständig och tillgänglig redogörelse för 

alla faser i forskningsprocessen. Detta kan säkerställas genom att under studiens gång låta 

kollegor granska och bedöma om den teoretiska slutsatsen är berättigad. (Bryman & Bell, 2011) 

2.3.3 Konfirmering eller bekräftelse 
I samhällelig forskning är det omöjligt att inte låta sina värderingar påverka dock ska forskaren 

säkerställa att denne agerat i god tro. Det ska därför vara uppenbart att forskaren inte medvetet 

låtit sig påverkas av sina personliga värderingar (Bryman & Bell, 2011). 

2.3.4 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan tillämpas i andra områden. Den 

kvalitativa forskningen består oftast av ett relativt litet urval och lägger fokus på djupet. Därför 

är det svårt att generalisera resultat till andra kontexter och den kvalitativa forskaren får göra 
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detaljerade beskrivningar som läsaren själv får avgöra är överförbara eller inte (Bryman & Bell, 

2011). 

2.4 Analysmetod 

I studien har både en kvalitativ och kvantitativ bearbetning av det insamlade materialet använts. 

Den kvantitativa bearbetningen används inom den statistiska vetenskapen för att ordna, 

beskriva, bearbeta och analysera data medan den kvalitativa bearbetningen används för att 

skaffa en djupare förståelse (Patel & Davidson, 2003). Då studiens syfte är att få förståelse 

valde vi att analysera den kvantitativt data utifrån ett kvalitativt perspektiv.  

 

Enkäterna bearbetades enligt Jacobsens (2003) metod för enkäter med öppna svar. Det första 

steget var att dela upp svaren utifrån olika teman, dessa teman är till exempel hur nöjda 

respondenterna i olika grader. Därnäst angav vi hur många som gav ett sådant svar som faller 

in i varje enskilt tema. Till sist valde vi att representera en del av dessa teman i en enklare 

frekvensfördelning i form av ett så kallat tårtdiagram. Vissa frågor var utspridda i många olika 

svar, dessa valde vi att gruppera i teman men dock inte presentera dessa i en frekvensfördelning.  

 

Genom analysen har vi valt att använda oss av en iterativ analysprocess med vilken vi avsåg att 

samla in data för att sedan tolka den utifrån en helhetsanalys och en delanalys (Halvorsen, 

1989). Med det menas att vi har samlat in rådata och delat upp helheten till mindre delar, för att 

sedan jämföra dessa med varandra för att se likheter och skillnader. Enligt Patel och Davidson 

(2003) finns det ingen fast forskningsmetod för hur den kvalitativa bearbetningen ska gå 

tillväga. Forskaren får själv avgöra vilket arbetssätt som passar den egna studien för att nå en 

läsbar text (Patel & Davidson, 2003). För vår studie var det passande att så tidigt som möjligt 

efter intervjuerna bearbeta insamlad rådata, eftersom kvalitativa data oftast är mycket 

omfattande. Direkt efter en genomförd intervju läste vi igenom anteckningarna och lyssnande 

igenom det inspelande materialet för att sedan börja transkribera. Efter transkriberingen läste 

vi igenom texten för att kontrollera att den var korrekt, för att sedan kategorisera intervjuerna 

in i olika teman med hjälp av vår intervjuguide. Därefter analyserade vi det insamlade teoretiska 

och empiriska materialet för att sedan relateras till varandra och jämföras. Vi ville undersöka 

ifall det fanns gemensamma drag, vilka teman som togs upp i det teoretiska materialet. Samt se 

vilka teman som togs upp av samtliga respondenter, vilka teman som togs upp av några och 

teman som togs upp av en respondent (Jacobsen, 2003).  Analysen presenterades därefter i tre 

stycken olika kategorier: 

o Användning av affärssystemet 

o Användning av molnet 

o Hindrande faktorer 

- Begränsad kunskap om molntjänster 

- Verksamhetspåverkan 

- Ekonomiska resurser 

- Säkerhet 

- Leverantörsberoende 

- Tillgänglighet  
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 Teoretisk referensram 

 

Kapitlet ger en generell beskrivning av begreppet affärssystem och införandet av ett sådant. 

Vidare beskrivs också begreppet molntjänster och dess för- och nackdelar. Detta kapitel ger 

läsaren en förståelse för ämnet, begrepp som används i studien och är en grund för analys och 

diskussion. 

 

3.1 Affärssystem  
Från början stödde informationssystemen endast en verksamhetsfunktion, något som oftast 

resulterade i inkonsistent och opålitlig data. För att motverka detta kopplades de olika 

informationssystemen till en gemensam databas, detta medförde bättre och effektivare system. 

Även om organisationerna hade kopplat samman vissa informationssystem, ändrades inte 

organisationens sätt att använda IT utan den fortsatte att stödja redan existerande 

verksamhetsprocesser. Organisationens avdelningar hade egna riktlinjer för hur IT skulle skötas 

och ett sätt för att koppla samman verksamheten var genom att använda sig av ett affärssystem. 

(Boddy, et al., 2002) 

 

Whiteley (2004) förklarar affärssystem på följande sätt: ”A software system with integrated 

functions for all major business functions across an organization such as production, 

distribution, sales, finance and human resources management. It is normally purchased as an 

off-the-shelf package that is tailored by consultant. A single ERP package typically replaces 

many different previous systems.” 

 

Ett affärssystem byggs runt en central databas som innehåller all den information som finns och 

behövs i en organisation. Genom databasen integreras alla de moduler, som täcker 

organisationens delar, och på så vis får hela organisationen tillgång till samma data, detta ger 

en ökad kontroll över data (Flodén, 2013). Affärssystemet ger alltså ett 

verksamhetsövergripande systemstöd som hjälper organisationen till en rationell styrning och 

ger en funktionell spridning som ger tillgänglighet och pålitlighet vad gäller organisationens 

data. Den effektiva informationshanteringen resulterar i en effektivisering av de olika 

affärsprocesserna som är det tänkta syftet med ett affärssystem. (Magnusson & Olsson, 2005) 

 

Enligt Magnusson & Olsson fungerar ett systemstöd som en brygga mellan verksamheten och 

IT, med andra ord blir tekniken tillgänglig för organisationen. Ett affärssystem är en samling 

informationssystem kopplat till att verka som ett enda och gör det möjligt att kunna göra 

förändringar i verksamheten utan att IT påverkas. 

 

Som ovan nämnts finns det två olika typer av affärssystem, standardsystem och egenutvecklade 

system (Whiteley, 2004). Egenutvecklade system innebär att organisationen eller en 

systemleverantör skapar ett organisationsanpassat system. Förr var det vanligt att medelstora- 

och stora företag hade sina egna IT-avdelningar och de nyutvecklade systemen när det fanns ett 
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behov. Dock var det kostsamt och tidskrävande vilket ledde till att många system var 

undermåliga. I många fall var systemen de utvecklade för en viss funktion liknande systemen 

som många andra organisationer redan hade utvecklat. (Whiteley, 2004) 

 

Standardsystem kan sägas innehålla ”best practice” ifrån branschen medan affärssystem som 

köps in från en systemleverantör medför att systemets moduler blir väl integrerade. Dock blir 

organisationen beroende av systemleverantören då nya moduler endast kan köpas från denna 

(Magnusson & Olsson, 2005). Dessa system är ytterst lite anpassade för den organisationen 

som köper in dessa och vid en investering av ett standardsystem måste därför organisationen 

överväga sitt val noggrant. (Whiteley, 2004) 

3.2 Införa affärssystem  
Det finns enligt Magnusson & Olsson (2005) olika motiv till varför en organisation väljer att 

införa ett affärssystem. Några av anledningar till varför organisationen väljer att införa ett nytt 

affärssystem är att det gamla är föråldrat, har höga underhållskostnader, systemet saknar 

uppgraderingar eller att organisationen har genomgått en förändring och därmed behöver ett 

system med andra funktionaliteter som stödjer detta (Bradford, 2009).  

 

De olika stegen i ett affärssystems livscykel är enligt Bradford planering, val av affärssystem, 

implementering och underhåll. Att investera i ett affärssystem är ett av de mest kostsamma 

beslut en organisation kan ta. Därför är det viktigt att redan från början göra en bra planering 

för annars riskerar organisationen att missa möjligheter eller i värsta fall totalt misslyckas. I 

planeringsfasen är det viktigt att bestämma omfattningen av projektet och vilka 

verksamhetsprocesser som ska ingå, vilka avdelningar som berörs och även vilken teknisk 

infrastruktur som ska bytas ut. I planeringen ingår det även att beräkna projektets kostnader. 

(Bradford, 2009) 

 

Steget efter planeringen är att välja vilket affärssystem som ska stödja organisationens behov. 

Enligt Harwood (2003) finns det fem sätt att välja affärssystem på – baserat på 

systemleverantörens rykte, hyra in en konsult, välja på grund av relation till systemleverantören, 

genom en ”Lucky dip” process eller genom en systematisk och noggrann övervägning.  Enligt 

Parthasarathy (2007) kan organisationen välja det sistnämnda tillvägagångsättet och noggrant 

överväga sina alternativ och han presenterar ett tillvägagångsätt bestående av fyra faser. Den 

första fasen innebär att organisationen skapar en detaljerad kravprofil vilken används för att 

sålla bort affärssystem som inte är passade för organisationen och resulterar i en topp-tio-lista 

med passande system. I andra fasen ska organisationen jämföra affärssystemen från den första 

fasen vilket görs genom att använda sig av kvalitativa och kvantitativa faktorer för att slutligen 

endast ha två - fyra val. Vid nästa steg ska organisationen välja det affärssystem de vill 

implementera, detta görs genom förhandlingar och att systemleverantören får demonstrera 

systemet. Vid demonstrationen använder organisationen kravprofilen för att säkerställa att de 

får alla de funktioner de vill ha. Efter att de tre första stegen är genomförda följer en 

implementeringsplanering. Enligt Parthasarathy (2007) kan alla stegen tillsammans ta ca tre-

fem månader beroende på antal i personal. 
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Nästa steg är implementeringsfasen som startar i och med att organisationen har upphandlat ett 

system. Det finns fyra huvudsakliga metoder för att införa ett affärssystem och dessa är Big 

Bang, Mini Big Bang, modul för modul och enhet för enhet. Själva syftet med 

implementationen är att det ska gå enkelt att införa ett affärssystem i verksamheten. Därefter 

följer fasen underhåll och avveckling och för att inte drabbas av driftstörningar kommer alla 

system att behöva underhållas tills de senare avvecklas. (Bradford, 2009) 

3.3 Molntjänstens historia 
Molntjänster är inget nytt koncept utan består av redan existerande teknologier (van der Molen, 

2010) och har funnits som idé redan sen 1950-talet och den så kallade stordatortiden. Konceptet 

myntades av professor John McCarthy som hade en vision att datorkapacitet och applikationer 

i framtiden skulle distribueras till kunderna när de efterfrågade det, vilket kallas Utility 

computing. Dock försvann intresset under 1970-talet för molntjänster då dåtidens teknologier 

inte var tillräckligt starka för att skapa denna vision. (Rittinghouse & Ransome, 2010) 

 

Begreppet molntjänster myntades först när nätverk och Internet gestaltades som ett moln 

eftersom att användarna får tillgång till information utan egentligen veta vart den kommer ifrån. 

Det var vid tidpunkten som Internet skapades som molntjänsterna tog fart (van der Molen, 

2010). 

3.4 Molntjänster 

Det finns olika definitioner av molntjänster och tre av dessa är:  

 

“Cloud computing refers to both the applications delivered as services over the Internet and 

the hardware and systems software in the data centers that provide those services.” - 

(Armbrust, et al., 2010) 

 

“To me, it is having what you want, when you want, through your virtual desktop no matter 

where you are.” – Frank Enfanto (Stenzel, 2011) 

 

”Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared 

pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and 

services) that can be rapidly provisioned and release with minimal management effort or 

service provider interaction.” – (NIST, 2011) 

 

Den precisa definationen av molntjänster är fortfarande inte helt klar för många men Hugos & 

Hulitzky (2011) nämner i sin teori att de oftast överensstämmer med varandra. Den amerikanska 

federala organisationen för standarder och teknologi har tagit fram ett antal huvudsaklinga 

kännetecken vad molntjänster innebär. 

 

 Det första kännetecknet On-demand self-service innebär att användaren tillhandahålls 

datakapacitet när den själv vill ha det, såsom servertid och nätverksutrymme. Detta sker 

automatisk utan någon mänsklig interaktion med leverantören. (NIST, 2011) 
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 En annan egenskap är Broad network access vilken möjliggör åtkomst av resurser 

genom nätverk. Nätverket kan nås via standardiserade mekanismer som främjar 

användningen av klientplatformar, till exempel mobiltelefoner och arbetsstationer. 

(NIST, 2011) 

 

 Det tredje kännetecknet är Resource pooling vilken innebär att en leverantörs 

dataresurser organiseras så flera kunder kan bistås. Vanligtvis har kunden ingen 

vetenskap eller kontroll vart dataleverantörens resurser är placerade. (NIST, 2011) 

 

 Det fjärde kännetecknet är Rapid elasticity vilket innebär att molntjänster kan anpassa 

sig till konsumenteras efterfrågan. Kunderna kan direkt få tillgång till dataresurser 

obereonde av storlek dock kan kunderna få en bild att tillgången till dataresurser är 

obegränsad. (NIST, 2011) 

 

 Det sista kännetecknet av molntjänster är Measured service som innebär att 

molntjänsterna automatiskt kan kontrollera och optimera användningen av tjänsterna. 

Resursernas användning kan övervakas, kontrolleras och rapporteras vilket ger insyn 

för både kunden och leverantören (NIST, 2011). Genom att kontrollera användningen 

av använda resurser behöver kunderna inte betala för mer än de använder (”pay-as-you-

go”) och outnyttjade resurser kan användas av andra kunder (Bauer & Adams, 2012). 

3.5 Leveransmodell 

Molntjänster består av ett antal leveransmodeller och med leveransmodell menas ett sätt att 

distribuera molntjänster. De olika leveransmodellerna är publikt moln, privat moln och 

hybridmoln. 

3.5.1 Publikt Moln 

Ett publikt moln är tillgängligt över internet för alla som vill ha åtkomst till det, både för 

privatpersoner och för organisationer (van der Molen, 2010). Det publika molnen ägs och 

tillhandahålls av en tredjepartsleverantör via deras datacenter vilken drivs utanför 

organisationerna som använder tjänsterna (Hugos & Hulitzky, 2011). Detta innebär således att 

flera organisationer kan använda sig av samma publika moln och dela samma infrastruktur 

(McDonald, 2010).    

3.5.2 Privat moln 

Privata moln som namnet låter är ett moln som ägs och tillhandahålls till endast en organisation 

(Marks & Lozano, 2010) för vilka datasäkerheten och ett privat användande är de viktigaste 

faktorerna (BCS – The Chartered Institute for IT, 2012). Privat moln kan vara i organisationens 

egna datacenter och skötas av den egna personalen vilket kan ge en total kontroll över 

organisationens IT. Molnet kan även ligga utanför organisationens lokaler och IT outsourcas 

då till ett annat företags datacenter. Därav ligger expertisen och IT-resurser hos 

systemleverantören. (Finn, et al., 2012) 
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3.5.3 Hybridmoln 

Hybridmoln är en kombination av alla moln och tillåter organisationer att skapa sina egna moln, 

vilket kan ge organisationen en möjlighet att använda de bäst lämpade verktygen för varje 

uppgift. De hybrida molnen hanteras som endast ett moln, från samma plats och vid samma 

tillfälle (Marks & Lozano, 2010). Enligt Marks & Lozano (2010) är detta den infrastruktur som 

erbjuder mest stabilitet för organisationer. I ett hybridmoln kan de mest affärskritiska delarna 

köras genom privata moln medan de mindre affärskritiska delarna kan köras genom publika 

moln (Wang, et al., 2012). 

3.6 Tjänstemodell 

Molnet och dess användare kan interagera med varandra på flera olika sätt genom tjänster, dessa 

framväxande internetbaserade tjänster är Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a service 

(PaaS) och Software as a service (SaaS). (Wang, et al., 2012) 

3.6.1 Infrastructure as service (IaaS) 

När en kund hyr IaaS behöver kunden inte 

tänka på att investera i hårdvara såsom 

nätverk, servrar och lagringsutrymme. 

Istället inriktar sig kunden på att utveckla 

plattformar och mjukvara. IaaS gör det 

möjligt för kunden att få tillgång till den 

nyaste tekniken vilket möjliggör för 

kunden att uppnå snabbare tjänster. På 

detta sätt kan IaaS stödja organisationen 

genom att de slipper köpa in och 

konfigurera system och istället snabbt 

kunna utveckla applikationer, se bild 1. (Wang, et al., 2012). 

3.6.2 Platform as a service (PaaS) 

Vid en PaaS-tjänst förses användaren 

med hårdvaran som erbjuds i IaaS i 

form av operativsystem, nätverk, 

servrar, databaslösningar och 

utvecklingsverktyg vilket möjliggör 

för organisationen att utveckla sina 

egna mjukvaror. Mjukvaran och 

hårdvaran hanteras genom en plattform 

och organisationen slipper att 

underhålla dessa, se bild 2 (Jamsa, 

2013).   

 

PaaS bidrar till att organisationen inte längre behöver fokusera på IT-infrastrukturen utan kan 

istället lägga mer kraft på innovation. De kan därmed lägga en större del av budgeten på 

utvecklandet av applikationer vilket kan ge mer affärsnytta. (Rittinghouse & Ransome, 2010) 

PaaS kan användas vid situationer där flera utvecklare eller övriga intressenter behöver åtkomst 

Bild 1: Figuren illustrerar hur IaaS är uppbyggt. (Jamsa, 

2013) 

Bild 2: Figuren illustrerar hur PaaS är uppbyggt. (Jamsa, 2013) 
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till ett utvecklingsprojekt men även där utvecklarna automatiserar testning. (Diversity Limited, 

u.d.) 

3.6.3 Software as a service (SaaS) 

Den mest använda och den populäraste av de tre tjänstemodellerna är SaaS, utan denna skulle 

det inte finnas ett behov för IaaS eller PaaS. Ofta blandas molntjänster ihop med SaaS men det 

är egentligen endast mjukdelen av molntjänsterna. SaaS är en någorlunda ny tjänst som blir allt 

mer använd. (Blacharski & Landis, 2010) 

 

För att en organisation ska få tillgång till en 

SaaS-tjänst skrivs ett kontrakt med en 

systemleverantör och under bindningstiden 

överförs ansvaret till denna leverantör. Detta 

medför att organisationen lättare kan 

uppgradera sina system. Med molntjänsten 

kan organisationen göra kostnadsbesparingar 

då de endast betalar för den mjukvara som 

används, som tidigare nämnts ”pay-as-you-

go”. (Waddill & Marquardt, 2011) 

 

I SaaS når kunden applikationen via ett klientgränssnitt, till exempel en webbläsare. Allt från 

mjukvara till infrastruktur hanteras av systemleverantören medan kunden endast använder och 

hanterar data i applikationen, se bild 3. (Sosinsky, 2011) 

3.7 Fördelar 

De fördelar molntjänster kan resultera i är enligt Krutz & Vines (2010) flexibilitet och 

elasticitet, minskade kostnader, centraliserad datalagring, minskad utvecklingskostnad och 

skalbarhet. 

3.7.1 Flexibilitet och elasticitet 

Molntjänster bidrar till att organisationer kan bli mer flexibla genom att det slipper uppdatera 

servrar och installera mjukvara. Molntjänster möjliggör även att organisationen automatisk får 

tillgång till nya tjänster och slipper tänka på underhåll av IT och kan ägna tid åt innovation 

istället. En annan fördel som ökar flexibiliteten är möjligheten att kunna nå tjänsterna genom 

mobila klienter varhelst användaren befinner sig bara denne har tillgång till en 

internetuppkoppling. Elasticiteten kan uppnås genom att molntjänster använder flera 

redundanta datorer. När molntjänsterna mognar kommer också molntjänsterna bli mer robusta 

och elastiska. (Cloud Sweden, 2012) 

3.7.2 Minskade kostnader 

Till skillnad från licenserad mjukvara som kan ha dyra startkostnader och 

uppdateringskostnader betalas molntjänster månadsvis eller ”pay-as-you-go” (BCS – The 

Chartered Institute for IT, 2012). Genom att applikationen inte körs på organisationens egna 

datorer slipper de investera i dyra datorer. Datorerna kan istället ha en mindre hårddisk, mindre 

Bild 3: Figuren illustrerar hur SaaS är uppbyggt. 

(Jamsa, 2013) 
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minne, bättre processorer, datorerna hade inte ens behövt ha en CD/DVD – rom, eftersom att 

inga mjukvaror behövs installeras utan körs från leverantören (Miller, 2009). 

3.7.3 Centraliserad datalagring 

Molntjänster erbjuder sina kunder möjlighet att samla all datalagring på ett och samma ställe, 

detta lagringsutrymme går att öka och minska dock till en ökad kostnad. Molntjänster erbjuder 

större utrymme än vad ett normalt in-house system erbjuder och en centraliserad datalagring 

gör det billigare. En annan fördel vid centraliserad datalagring är datasäkerheten är att data inte 

lagras på flera ställen vilket gör det enklare att övervaka data (Krutz & Vines, 2010). 

3.7.4 Minskad utvecklingskostnad 

I en stark konkurrensmiljö är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig och genom molntjänster 

får organisationen snabbt tillgång till dataresurser men även tillgång till datautrymme utan att 

själva behöva investera. (Krutz & Vines, 2010) 

3.7.5 Skalbarhet 

Skalbarhet uppnås i molntjänster genom att det går att lägga till och ta bort resurser beroende 

på hur stor arbetsbördan är (Willcocks, et al., 2014) för detta betalar organisationerna månadsvis 

eller ”pay-as-you-go” (BCS – The Chartered Institute for IT, 2012). Molntjänster kan ses som 

ett alternativ i jämförelse med in-house system som kan ses som ineffektiva då de är designade 

för att köras på ”Peak load” den mesta tiden (Krutz & Vines, 2010). Om kunden behöver 

ytterligare utrymme kan systemleverantören enkelt utöka utrymmet mot en större månatlig 

betalning. Detta attribut hos molntjänster passar bra till växande organisationer eller 

organisationer som är säsongsspecialiserade (BCS – The Chartered Institute for IT, 2012). 

3.8 Nackdelar 

3.8.1 Datasäkerhet och integritet 

Ofta förknippar företag molntjänster med en del risker och en risk som ofta förekommer i 

diskussioner är datasäkerheten. Vid användandet av en molntjänst måste de hyrande företaget 

lämna ut sina data. I detta fall är det just det kritiska affärsdata som företaget inte vill eller vågar 

lämna ut, då den kan äventyras eller bli stulen av en tredje part. (Hugos & Hulitzky, 2011) Det 

svåra för företagen med molntjänsterna är alltså att dela data samtidigt som den måste skyddas. 

Säkerheten är en väldigt vital del när det gäller molntjänster och företagen vill säkerställa att 

den personliga data är skyddad från obehöriga. (Rittinghouse & Ransome, 2010) 

3.8.2 Leverantörsberoende 

När en organisation väl bestämmer sig för att köra sitt affärssystem i molnet hos en 

systemleverantör kan det ofta vara problem med att byta eller gå tillbaka till in-house. Detta 

beror på att systemleverantörerna levererar molntjänster som bygger på olika arkitekturer än 

vad ett in-house system eller andra molntjänster har. Detta tvingar de hyrande organisationerna 

att före en övergång till molnet granska de olika leverantörerna så att de kan försäkra sig om att 

de är stabila och kommer existera en längre tid. (Rittinghouse & Ransome, 2010)  

 

Att byta leverantör kräver också mycket tid och ansträngning, vilket också kan säga att 

organisationer ”låser” in sig hos speciella leverantörer. (Rittinghouse & Ransome, 2010) 
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3.8.3 Tillgänglighet 

När en organisation använder det publika- eller hybridmolnet måste de förlita sig till sin 

internetuppkoppling eftersom mjukvaran körs över den. Skulle uppkopplingen läggas ner kan 

de inte längre få tillgång till de programmen som körs och skulle programmen innehålla 

affärskritsk data skulle företaget ställas inför stora problem. (BCS – The Chartered Institute for 

IT, 2012) 

3.8.4 Verksamhetspåverkan 

När en organisation börjar använda en molntjänst kan det få IT-personalen att bli obekväma 

med de arbetsuppgifter de utför, speciellt om de sedan tidigare är vana vid ett in-house system, 

vilket ger direkt kontroll över den hård- och mjukvara som används. (Hugos & Hulitzky, 2011) 

Då ett affärssystem som inte körs i molnet är installerat på organisationens egna servrar och 

mjukvaran ligger i egna händer kan de anpassa systemet bäst de vill. Genom att köra 

affärssystemet över molnet innebär lite mindre flexibilitet som medför att de är mycket svårare 

att göra ändringar eller skriva om mjukvaran helt och hållet. (Mahmood, 2013) 

 

Enligt Hugos & Hulitzky (2011) är många oroade över att så fort organisationen gått över till 

molnet finns det ingen chans till att kunna övervaka och kontrollera användarsvarstider samt 

andra prestandaegenskaper. 

3.8.5 Juridiska risker 

Vid användandet av molnet i en organisation måste de tänka på vilken information som lagras 

samt vilka lagar och krav som de måste förhålla sig till. Ofta kan det vara så att ett 

ekonomisystem används och det kan innehålla löneregister, vilket innebär lagring av 

personuppgifter som kontrolleras av personuppgiftslagen. Därför är det viktigt att som 

organisation håller koll på vilka krav som ställs enligt personuppgiftslagen och följa de 

standardavtal som utfärdas av molnleverantörerna. Den personuppgiftsansvarige är den som 

använder sig av en molntjänst. Molnleverantören och dess underleverantörer är den 

personuppgiftsansvariges så kallade personuppgiftsbiträden. (Datainspektionen, u.d.) 

 

Före en organisation anlitar en molnleverantör och molnet blir en del av verksamheten måste 

de bedöma om personuppgiftsbehandlingen som de vill överlåta till personuppgiftsbiträdet är 

tillåtet enligt lagen. (Datainspektionen, u.d.) 

 

Personuppgiftsbiträdet måste behandla uppgifter efter de instruktioner som ges av den 

ansvarige. I vanliga fall utformar den ansvarige instruktionerna själv, men det som komplicerar 

en relation med en molnleverantör kan vara att den ansvarige istället måste följa de villkor som 

är utarbetade i leverantörens standardavtal. Det kräver att den ansvarige måste granska 

avtalsvillkor och riktlinjer och utifrån det göra en bedömning. (Datainspektionen, u.d.) 

3.9 Hinder mot IT-användning 

I en studie gjord på Näringsdepartementens uppdrag av Entreprenörsforum på Kungliga 

Tekniska högskolan (KTH) undersöktes vilka hinder det fanns för små och medelstora företag 

för att investera i informations och kommunikationsteknik. (Parida, et al., 2010) 
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3.9.1 IT passar inte företagets verksamhet 

Den främsta orsaken varför företag inte väljer att investera i IT är att den inte fungerar till den 

specifika verksamheten. En anledning till det är att företagen inte kan se att IT kan ge dem 

fördelar och att fördelarna inte kan väga upp inköp och underhåll. (Parida, et al., 2010) 

3.9.2 Begränsad IT-kunskap hos ägare och anställda 

Ägaren eller ledningen har stor påverkan av införandet av IT. Om ägaren/ledningen inte förstår 

behovet av IT resulteras det i en mindre chans att investera i ett IT-stöd. Företaget måste även 

ha anställda med tillräcklig kunskap för att kunna använda tekniken, de anställda behöver ingen 

formell utbildning utan endast ett intresse av att använda tekniken. Små företag som saknar IT-

kunskap kan istället outsourca sin IT men de bör tänka på att inte förlita sig helt på 

systemleverantören. (Parida, et al., 2010) 

3.9.3 Avsaknad av IT-standard och IT-system för små företag 

De tekniklösningar som köpare och säljare kommunicerar via måste vanligtvis byggas på en 

gemensam plattform. När ett företag planerar att investera i ett system måste de välja i ett stort 

utbud av systemleverantörer vilket kan avskräcka företagen, då de kan känna en rädsla för 

inlåsning av ett system och att de måste sätta sig in i varje system. Många IT-system är mer 

anpassade för större företag därför är systemen för komplexa och dyra för mindre företag. 

(Parida, et al., 2010) 

3.9.4 Kostnader för utveckla och underhålla IT-system 

Mindre företag har mindre utrymme i sina budgetar och därför vill de inte investera i IT om 

kostnaden av att utveckla och underhålla är högre än den förväntade avkastningen. Därför väljer 

företagen mindre avancerade lösningar, de väljer enklare webbplatser med information om 

produkter istället för exempelvis webbplatser med säker betalningslösning. Både avancerade 

och enkla system behöver uppdateras och underhållas, detta kan resultera i problem för små 

företag som kanske inte har så många tekniskt kunniga personer. (Parida, et al., 2010) 

3.9.5 Åtkomst och interoperabilitet 

En viktig faktor för små företag är tillgången till internetuppkoppling och 

kommunikationsverktyg till ett rimligt pris. För att företagen ska kunna fungera bra behöver 

företag investera i bredband. En långsam internetuppkoppling kan avskräcka företagen från att 

använda IT i företaget. Vart företaget är placerat geografiskt påverkar vilken typ av 

Internetanslutning företag kan få, ett företag placerat i en större stad har större möjligheter att 

få bra Internet än ett företag på landsbygden. (Parida, et al., 2010) 

3.9.6  Bristande säkerhet  

Små företag möter större problem när de ska sälja sina produkter online än etablerade företag 

då de större företagen har ett starkare varumärke. Kända varumärken ger större förtroende av 

kunderna än små företag med ett svagare varumärke. En professionellt gjord hemsida kan 

förbättra de småföretagens chanser till kunder då företaget kan skriva information om 

produkterna. (Parida, et al., 2010)  
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 Empiri 

 

I empirikapitlet presenteras den empiriska studien som är baserad på semistrukturerade 

intervjuer och enkäter. Frågorna som ställts både i intervjuerna och enkäterna återfinns bland 

bilagorna. 

 

4.1 AB Bostäder i Borås 
AB Bostäder i Borås grundades 1923 och ägs av Borås Stad. Företaget är ett kommunalägt 

bostadsbolag med syfte att förse boråsarna med bostäder då de äger och förvaltar fastigheter 

som alla finns i centrala Borås. 

 

På AB Bostäder i Borås intervjuades Annica Larsson över mail. Larsson är ekonomichef med 

ansvar för områdena ekonomi, personal och IT-frågor. 

 

Larsson berättar att företaget använder sig av två olika affärssystem som ligger i deras egna 

servrar och de är Fast2 samt Agresso. Fast2 är ett affärssystem som främst riktar sig mot 

bostadsbolag och fastighetsbolag då det är ett fastighetssystem (Fast2, u.d.). I systemet finns 

samtliga lägenheter, lokaler och hyresgäster registrerade och genom systemet följer 

AB Bostäder standard och uppdatering av objekten, skriver hyreskontrakt med hyresgästerna 

samt aviserar hyror och bokar inbetalningar. Som sitt andra system använder sig AB Bostäder 

av Agresso vilket är ett ekonomisystem. 

 

Företaget är nöjt med sina befintliga system och har inga planer på att lämna dessa för tillfället. 

Larsson säger att det sker ständig utveckling av deras affärssystem och det som de eventuellt 

saknar med det befintliga systemet beror mer på att dem av någon anledning inte har orkat med 

att starta igång eller tyckt vara värt kostnaden. 

 

AB Bostäder har valt att köra en modul som ligger i molnet. De har valt att lägga deras nya 

diariesystem däri men än så länge finns det inte planer på att lägga något mer där än det som 

gjorts. Vidare tror hon inte att en övergång till molnet skulle påverka företaget på något vis. 

 

Larsson tror att anledningen till att små och medelstora företag inte väljer att investera i 

molnbaserade affärssystem beror på att det fortfarande är ett nytt koncept och ett okänt begrepp 

för de allra flesta. Hon menar att få egentligen vet om vad det innebär att lägga sitt affärssystem 

i molnet vilket stärker valet till ett IT-system som driftas på traditionellt vis. Hon påpekar att 

det inte är kostnaden som är avgörande för ett val utan att det mer beror på tillgänglighet och 

att lämna ut företagsdata till en annan part som skrämmer. 
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4.2 Stayhard 

Stayhard startade år 2005 och är en nätbutik för den modeintresserade mannen, där det säljs 

kläder och accessoarer från olika varumärken. Nätbutiken har kunder i 28 länder och de har 

också 2 fysiska butiker. Grundaren Joakim Naumburg äger hela bolaget och det är belägrat i 

Herrljunga. 

 

Över mail intervjuades Johan Davidsson och han arbetar på Stayhard som driftschef och 

ansvarar över lager, logistik och IT. 

 

Företaget använder affärssystemet Harmoney från leverantören Pulsen. Davidsson säger att 

affärssystemet används bland annat för verksamhetsområden som lager, logistik, 

artikelhantering och kundtjänst. 

 

Davidsson berättar att de är nöjda med Harmoney men att de ibland kan sakna en ökad 

flexibilitet med systemet. Trots att molnet skulle kunna hjälpa företaget med detta finns det för 

tillfället inte en tanke på att köra hela systemet eller modul däri. Han tror inte heller att en 

investering av molntjänster skulle påverka företaget nämnvärt eftersom att de aldrig haft ett 

behov av det. Däremot nämner han att företaget eventuellt skulle kunna tänka sig att investera 

i det någon gång framtiden. 

 

Davidsson säger att molntjänster har en fördel då ett företag som använder detta kan skala upp 

sin IT-plattform på ett smidigt sätt men det har sina nackdelar också. Han nämner bland annat 

supporten och tillgängligheten. Det sistnämnda är också en av två faktorer som är avgörande 

till varför han inte tror att små och medelstora företag väljer att investera i molnbaserade 

affärssystem, han tror att det inte går att förlita sig på tillgängligheten. Den andra faktorn tror 

Davidsson är säkerheten, att lämna data till annan part kan hindra ett val om att använda 

molntjänster. 

4.3 Cavaliere 

Cavaliere är ett konfektionsföretag som jobbar med kostymer och herrekipering och sedan 

några år tillbaka också börjat med damkollektioner. Cavaliere har funnits sedan år 1973 och 

deras största marknad är den svenska marknaden. De exporterar även till Ryssland och 

Tyskland och har nya marknader på gång.  

 

På Cavaliere intervjuade vi Tommi Reinikainen och hans roll på företaget är att främst arbeta 

med kundservice men han är också IT-ansvarig. 

 

Reinikainen berättar att de idag använder ett affärssystem från Jeeves sedan förra året vilket 

innebär att det är relativt nytt för dem. Alla deras verksamhetsområden ligger i affärssystemet 

vilket de såg som en fördel och varför de just valde detta. Nöjdheten med det nuvarande 

systemet beror enligt Reinikainen på vem man frågar i bygget och att det handlar om att bygga 

på kunskapen om systemet och det är där utmaningen ligger. Alla måste hitta sina roller och 

när det är ett nytt affärssystem blir det andra moment och det märks att sättet man tidigare 

arbetade på inte fungerar. Reinikainen berättar att affärssystemet börjar sätta sig och 
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kunskapsnivån blir bättre och bättre för varje dag. Det kan vara knöligt till en början men det 

är en vanesak, det är lite som att lära sig att köra bil på nytt. Enligt Reinikainen är de ändå nöjda. 

Reinikainen fortsätter även berätta att när man sätter igång med ett nytt system försöker man få 

det första och viktigaste att fungera för att sedan märka om det är något som saknas. De kan 

uppleva att de saknar tillräckligt med verktyg för att ha rapporterna lättillgängliga och att få ut 

informationen som de vill ha.  

 

Vid frågan om de kunde tänka sig att ha sitt affärssystem i molnet berättar Reinikainen att i 

samband med upphandlingarna av affärssystemet såg de även över sin IT-miljö och då det låg 

en hel del redan gjorda investeringar tyckte de att det var svårt att skriva av. De har haft ett 

långvarigt samarbete med den person som sköter deras IT-miljö och de tyckte att han skulle få 

chansen att fortsätta och vara med. De hade tanken att låta några aktörer ta hand om allt i 

samband med att de drog in fiber och de ser enligt Reinikainen en möjlighet till att de kommer 

gå över till det i framtiden men det är inget som har beslutats.  

 

Vidare berättar Reinikainen att det som främst hindrar dem från att använda molnet är att om 

man köper ett system kan man se det som ett kapital och det är en form av glädje i och med att 

du äger det och inte är beroende av någon annan. Utan vem som helst kan komma dit och titta 

på deras server om de är kunniga men om de sitter fast hos någon annan är det svårt. Enligt 

Reinikainen är nackdelen om det börjar krångla och strula och de själva inte kan göra något 

utan det är upptill de andra så finns det en liten osäkerhet i det. Om det är så proffsigt som 

molnleverantörerna uttrycker sig så är det väldigt smidigt. Men Reinikainen tycker ändå att det 

är skönt att kunna gå in i sitt serverrum och se sina servrar och om den är nere har de en 

möjlighet att själva starta om den. Han tycker att det känns som att de har kontroll om servrarna 

ligger hos dem och han anser att det är svårt för de har ett Borås företag som ”hostar” och 

kommer till dem om det är något allvarligt fel. Han frågar sig vad det spelar för någon roll i det 

hänseendet och säger att de klarar sig på det här viset. De har alltid haft det så och förnyelse 

kan vara känsligt. 

 

Huruvida molntjänster skulle påverka Cavaliere säger Reinikainen att det skulle vara ett 

bekymmer mindre och om något skulle hända kan de bara höra av sig till leverantören och då 

tar de hand om problemet för de är leverantören som ska se till att det fungerar. Vid mail tycker 

Reinikainen att det blir lite flexiblare han ser en fördel av att flytta ut mailservern och den biten. 

Idag har de inget sådant utan de använder POP3 och IMAP vilket sitter mer i en dator och de 

hoppas på att det finns backup. Det är lite mer svåråtkomligt enligt Reinikainen, just en lätt 

tillgänglighet tror han är mer fördelaktigt när tjänsterna hyrs.  

 

Reinikainen tror absolut att molntjänster är något de kan tänka sig att investera i framtiden. Han 

säger också att om allt finns hos systemleverantörerna och de sköter allt så blir det mindre 

handhavande för dem vilket han ser som en fördel. Han ser även fördel i att saker blir mer 

lättillgängliga när man kan ha samma information på sin dator hemma och på jobbet men även 

i sin surfplatta. Det tror han gör det enklare att sätta upp och att allt blir lite mer samlat om det 

hyrs. 
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Han berättar vidare att man får ha ett förtroende för de som anlitas, speciellt om någon som är 

proffsig och har ett bra serviceavtal anlitas. Som nu när de precis har bytt affärssystem så har 

de haft en person som har skött allting vilket har varit enkelt då det bara är att höra av sig till 

honom om krånglar. Nu sköter någon affärssystemet och någon annan sköter IT-miljön. Det 

gäller att ha ett stort förtroende för systemleverantören och en erfarenhet från deras 

affärssystemsbyte är att man får vara observant. 

4.4 Verktygsboden 
Verktygsboden har funnits i Borås sedan 1996 och är en av Sveriges största försäljare av 

verktyg och maskiner. Företaget har sedan 2012 ytterligare en butik i Veddige i Halland, där 

det en gång började. Verktygsboden utvecklar även e-handel som för tillfället erhåller nära 

18000 artiklar. Lagret ligger en bit utanför Borås i en ort som heter Borgstena där hela 

utvecklings- och inköpsavdelningen sitter. 

 

På Verktygsboden intervjuade vi Maria Edwardsson som arbetar med ekonomi. Hon är 

ekonomiansvarig och sköter administrationen gällande personal. Hon är också ansvarig för att 

rapporter och uppgifter lämnas in till verksamheter som El-Kretsen samt SEB. 

 

Edwardsson berättar att Verktygsboden idag använder sig av Visma SPCS för sin ekonomi 

vilket de har de installerat på en server och systemet tillåter endast ett visst antal användare 

utnyttja det. När det gäller kassasystemet så har de en leverantör som heter Sindas från Malmö, 

som utvecklar just kassasystem för den branschen som Verktygsboden agerar i, bland annat 

järnhandel och färg. Företaget ärvde systemet och sedan 1996 har de utvecklat och byggt på 

flera moduler som utvecklats tillsammans med deras leverantör för att anpassa det till 

verksamheten. De har byggt in många funktioner i systemet och det har gällt logistik, lager, 

kassahanteringen, e-handeln och moduler som hjälper när de kör kreditupplysningar. 

 

Det är dessa verksamhetsområden som affärssystemen täcker. Visma SPCS används för 

ekonomidelen medan de andra områdena som lager och försäljning körs i Sindas. Företaget har 

en e-handelsplattform som köpts in från SiteDirect som ligger i Växjö, men den är ihopkopplad 

med deras kassasystem från Sindas. Det har byggts ihop så att de ska kunna gå in och hämta 

kunduppgifter och så vidare men basen är systemet från Sindas. 

 

Vidare berättar Edwardsson att de är nöjda med sina befintliga affärssystem vilka utvecklas 

hela tiden. När de känner att vissa saker inte fungerar riktigt och de behöver något som stödjer 

på ett annat sätt till exempel jobba med annan typ av verksamhet eller effektivisera något arbetar 

de fram en ny lösning. 

 

Däremot finns det nya saker som Verktygsboden vill utveckla. Edwardsson säger att de har en 

önskelista som fylls på och allteftersom när leverantören har tid utvecklas detta. Vidare är det 

en kostnadsfråga där de får en prislapp på det framtida arbetet och då tas ett beslut om det är 

värt att satsa på eller inte. Det kan bland annat handla om att ett bättre system kan spara timmar 

och de får en bättre kvalitet på det som görs. 
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Vid frågan om de kunde tänka sig att ha sitt affärssystem i molnet berättar Edwardsson att 

frågan var aktuell för en kort tid sedan. De håller just nu på att utveckla ett system som ska 

hjälpa till att reducera det manuella arbetet och öka kvalitén, och därmed stod de inför valet att 

lägga det i molnet eller att på egna servrar. Valet blev att de köpte in egna servrar för att ha det 

lokalt istället för molntjänst. 

  

Edwardsson tror att skälet till att små och medelstora företag inte använder molnet till största 

del beror på att företagen från början redan har någonting och det kanske är så att de fortsätter 

med det som de redan har för att det är inkört. Hon tror att det är en kostnadsfråga när företag 

ska göra något nytt, ofta görs det när ett byte av system är aktuellt för då ser man en annan 

lösning på just maskiner och att det kanske inte behövs köpas in lika mycket. Hon nämner 

återigen att om företag har någonting kanske de fortsätter av ren vana. Edwardsson fortsätter 

att ett företag inte kan köpa nytt bara för att det finns något nytt utan de måste ha behov av det 

och det kostar pengar som de själva måste tjäna in före ett köp av det. Vidare finns det kanske 

saker och ting som gör att ett företag behöver komma vidare i sin verksamhet och då finns det 

möjlighet att ställa sig inför valet att ta hjälp av nya system. 

 

Att säkerheten och sekretess är ett problem tror inte Edwardsson är det stora skälet till att 

företagen inte väljer ett molnbaserat affärssystem. Hon säger att det skrivs avtal och att lämna 

data till annan part blir inget problem. Däremot tror hon att tillgängligheten kan vara ett 

problem. Företag är väldigt beroende av att vara uppkopplade och har de ingen 

internetuppkoppling så fungerar inte de här tjänsterna och då står de still vilket inte fungerar i 

en verksamhet. Hon säger att de har en verksamhet som inte får stå still för då kan de inte sälja 

varor. Detsamma gäller om hemsidan ligger nere då blir det ingen försäljning vilket inte 

fungerar för deras verksamhet. De måste kunna styra det själva och inte vara beroende av någon 

som måste hjälpa till och sätta igång systemet eller byta en viss reservdel. De är alltså inte 

leverantörsberoende där de måste lägga ett ansvar i en annans händer. Molntjänster innebär 

definitivt ett leverantörsberoende för Edwardsson eftersom man då förbinder sig och betalar en 

summa för alla transaktioner vilket gör det svårt att påverka kostnaderna. På detta vis skulle 

också Verktygsboden påverkas vid en investering av molntjänster. De skulle ha en avgift som 

tickar hela tiden. Vid leverantörsberoende ser Edwardsson att det skrivs avtal på si och så lång 

tid det tar innan man kan komma igång igen efter ett problem som precis beskrevs och det är 

svårt med Internetkopplingar i Borås. Minst en gång i månaden har Verktygsboden stopp i 

fibermatningen/-linan. Hon säger att det finns problem i Borås då det är switchar som går sönder 

hela tiden vilket gör det osäkert och därför har de skaffat en server till det nya system som ska 

sköta deras leverantörsfakturor och orderbekräftelser. Valet av detta är för att ha servern lokalt 

och på så vis inte vara beroende av uppkopplingen. En server kostar inte lika mycket idag som 

den gjorde för fem år sedan så allt sådant blir billigare. Det är en kostnadsfråga och en fråga 

om risk om hur mycket företag vill stå still. 

 

För tillfället är molntjänster ingenting som Verktygsboden kan tänka sig att investera i men 

allting utvecklas och man ska aldrig säga nej till utveckling berättar Edwardsson. Hon fortsätter 

att det mycket väl kan vara så att det kommer ett annat sätt som är enklare och gör det mer 

tillförlitligt som gör att man hoppar på det. Man måste ha en väldigt säker lösning med 
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internetuppkopplingen och i Borås är det väldigt svårt att få riktiga besked när någonting ligger 

nere, varför och vad det beror på eller när vi kommer igång igen. Vi har fått göra system för att 

klara av det här och då har vi det i huset med kopplingar till våra olika ställen. 

4.5 Silvent 

Silvent tillverkar blåsmunstycken för tryckluft som de säljer till tillverkande industrier över 

hela världen. Dessa produkter har de patent på och de säljer i dagsläget till 40 länder. De har 

bolag i fyra länder och deras huvudkontor ligger i Borås, där kontoret innefattar 

marknadsföring, utveckling med mera. 

 

På Silvent intervjuades Ulf Persson som förklarar att han gör lite allt möjligt på företaget och 

att han har arbetat där i 23 år. Han började där till en början som produktutvecklare, vilket han 

fortfarande arbetar med men han arbetar även med utbildning av säljare. Han har alltid haft ett 

driv för att effektivisera saker så nu är han även IT-chef. 

 

Han berättar att sedan starten för 25 år sedan har de använt sig av Garp som affärssystem. Vart 

tredje år gör de en upphandling och för ett år sedan kollade de över olika leverantörer 

lokaliserade i Borås och Göteborg. De vill ha leverantörer som är så nära som möjligt när de 

outsourcar för att kunna ha en personlig kontakt. De skulle även kunna tänka sig att lägga det 

hos en annan leverantör om kunskapen är bättre och de har ett likvärdigt erbjudande. 

 

Persson berättade att de använder sitt affärssystem i alla verksamhetsområden eftersom de 

köper in produkter från deras underleverantörer för att sedan plocka ihop produkterna. De 

använder sig även av MPS och eftersom de har bolag utanför Sverige använder de 

flerbolagshantering. Persson fortsätter att berätta att de har varit jättenöjda med sitt system hela 

tiden, då det är ett väldigt simpelt och lättanvänt. Men att system självklart har brister som att 

det är en gammal databaskärna och att Silvent har ändrats med tiden då de har vuxit vilket har 

gjort att förutsättningarna för systemet har ändrats vilket har gjort att de har fått specialbygga 

system för att kunna passa deras verksamhet. Persson berättar att de har börjat titta på att 

eventuellt byta sitt affärssystem. 

 

Vid frågan om det fanns något de skulle kunna tänka sig att ha i molnet svarade Persson att om 

det skulle kunna tillföra deras verksamhet någonting, så skulle de kunna tänka sig det men det 

är inget som de ser idag. Han berättade att de precis har bytt infrastruktur och de har ingen IT i 

deras fastighet utan i ett bergrum i Borås men att det är deras egna servrar, IT-miljö och domän. 

De har även börjat använda Virtual Desktop Infrastructure (VDI) vilket gör att alla deras kontor 

är anslutna och har en egen virtuell PC vilken står nere i berget. Han säger att han tycker det är 

väldigt enkelt att administrera och han säger även att det nästan är som att de har byggt sitt egna 

moln. Däremot vet han inte vad molnet skulle kunna tillföra dem när de har den miljön men 

han säger att det beror på vilken funktion man är ute efter. De har försökt att bygga en väldigt 

skalbar lösning på grund av att de expanderar och startar nya kontor utomlands, vilket gör att 

de vill att det ska gå snabbt och smidigt att få upp ett kontor samtidigt det ska vara stabilt att 

arbeta i. Persson vill kunna administrera från Borås och göra uppdateringar i deras program 

från kontoret. 
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Gällande det största hindret till molntjänster förklarar Persson att han inte är rädd för att lämna 

ut information eftersom att de redan har en sådan lösning där deras information ligger i berget. 

Men som sagt är det inte det största hindret, molnet måste tillföra något. Han säger att om ett 

företag sitter inlåst i en miljö som är gammal så skulle han tänka sig att företaget hade velat 

investera i molnet. Han tror även att företag vill kunna komma åt affärssystemet utifrån vilket 

de själva kan göra. Silvent kan koppla upp sig på en iPad på ett hotell i Kina samt sitta hemifrån 

eftersom de har ett virtuellt desktop. 

 

Han tror att det största hindret för företag i allmänhet är säkerhet eftersom de är vana att ha 

allting inne, men han säger att det inte är något som skulle hindra dem från att flytta ut i molnet. 

Han fortsätter och berätta att Internet kan vara den största akilleshälen för dem, dock har de 

dragit fiber från huvudkontoret till berget. Till deras kontor i USA finns det bara en länk, 

atlantkabeln, där det ibland blir hög belastning. Däremot med den infrastruktur som de använder 

idag med VDI-lösningen krävs lite i bandbredd och därför har de endast märkt av små 

fördröjningar. Persson säger att Internet är en stor sak för dem och till vissa kontor har de två 

internetleverantörer ifall någon skulle gå ner. 

 

Angående leverantörsberoende säger Persson är något som drabbar alla företag med 

affärssystem oberoende på om de är i molnet eller inte. Det går inte bara att byta utan att göra 

ett stort projekt av det. Persson förklarar att när Silvent undersökt i att investera affärssystem 

så har det tagit ett år då de inte har mycket resurser och om de sätter folk på att byta affärssystem 

tar det mycket tid och kraft. Sen tror han att alla företag men affärssystem drar sig för att byta 

system. Vidare fortsätter han med Microsoft som exempel och att de har börjat bygga ett eget 

komplett moln (Microsoft Azure). De knyter till sig användare och om man börjar köra det 

kanske det blir väldigt svårt att byta senare tror han. Därför valde de att köra i en egen miljö, 

för att de kunde ta det bästa affärssystemet för dem och även kunna byta ut programvaror mot 

andra om de skulle vilja det. 

 

Innan de skaffade sin egen miljö fanns affärssystemet i berget men ingick då i en gemensam 

miljö där de körde en terminal server-lösning. Dock kände de sig begränsade och därför gick 

de över till en egen miljö, egen domän och hårdvara. Ifall brandväggen i den gemensamma 

miljön skulle uppdateras påverkades alla de 300 företagen som fanns där, vilket gjorde att ingen 

kunde uppdatera detta bidrog också till att de ville ha sin egen miljö. Han fortsätter att berätta 

att affärssystem är själva hjärtat i organisationen och de vill kunna anpassa samt skräddarsy det 

efter just deras behov. Detta kan också påverka att företag inte vill lägga ut affärssystemet, då 

molnet främst består av standardlösningar.  
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4.6 Enkätundersökning för dem som använder molntjänster 

Frågor och svar från gjord enkätundersökning som behandlar de företag som använder 

molntjänster presenteras nedan i frågeföljd från undersökningen.  

Hur många anställda har företaget? 

Samtliga tio deltagare i undersökning svarade att de tillhörde gruppen små företag i storlek  

1-10 anställda. 

 

Vilken typ av molntjänster använder ni er av?  

Deltagarnas svar på denna fråga, var inte enhetliga utan var spridda på ett antal områden. Vissa 

deltagare svarade att de använder molntjänster till ekonomi, bokföring, 

projekthanteringssystem, lagerföring, kassasystem, växeltjänst och löneprogram. Andra 

deltagare svarade att de använder molntjänster såsom iZettle, Google Apps for Business, Fort 

Knox, PWC My Business, SharePoint och DdD retail. 

I vilka verksamhetsområden använder ni er av molntjänster? 

Tre deltagare av tio svarade att de använder sina molntjänster i hela verksamheten. En deltagare 

svarade: ”Jaaa... Det är ju inom i princip hela vårt ’kontorsområde’. Och folk generellt har ju 

blivit ganska "molnifierade" i dagens samhälle, majoriteten av oss använder oss exv av 

internetbank (antingen via dator eller smartapparat)”. Resterande sex deltagare svarade att de 

använder sina molntjänster i projektarbete, mässor, marknader, order, fakturering, ekonomi och 

försäljning.     

Varför valde ni att investera i molnbaserade affärssystem eller moduler? 

Fyra deltagare av tio svarade på frågan att en av orsakerna till valet var för att kunna nå sin 

arbetsplats oberoende på vart denne befinner sig. En deltagare svarade: ”Medarbetare och 

kunder över hela Världen och oberoendet av fasta datorer/servers/installationer gjorde valet 

enkelt”. Tre deltagare svarade att möjligheten till kostnadseffektiviteten var en orsak till valet 

medan en annan svarade att deras bokföringsfirma gav dem möjligheten. En person svarade att 

det förenklade deras bokföring. Till sist tog de övriga upp faktorer som enkelhet, 

tillgängligheten och flexibiliteten. 

Vilka för- och nackdelar har ni stött på under användningen (Ex. kostnader, 

skalbarhet, flexibilitet, säkerhet)? 

En deltagare svarade: ”Enbart fördelar förutom viss inkörningstid. Viktigt med ett system som 

är "lättuppfattat" och relativt färdigutvecklat. Måste fungera för det systemet utgör sig att 

kunna.” En annan deltagare svarade ”En fördel är att systemet fungerar även om vårt internet 

inte fungerar. Då lagras infon och skickas vidare när internet kommer igång igen. det var rätt 

så dyrt, men absolut värt pengarna”. En tredje svarade: ”Flexibelt och skalbart. Inga egentliga 

nackdelar bortsett om ifall att internet ligger nere. Den dagen har vi troligtvis större bekymmer”. 

Andra fördelar som deltagarna har upplevt är att det är mobilt, enkelt med bra support om något 

skulle ske, minskning av kostnader både gällande mjukvara och hårdvara, skalbarhet och 

flexibilitet.  
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Gällande nackdelar svarade fyra av tio deltagare att uppkopplingen var ett problem de har stött 

på under användningen. En deltagare ansåg att de har blivit beroende av en uppkoppling och en 

annan deltagare svarade att vid molntjänster måste det finnas en bra uppkoppling. En annan 

deltagare har åsikten att kostnaden är en nackdel men att flexibiliteten och säkerheten 

övervägde detta. En deltagare har nyligen infört ett ganska nytt system, de har efter det känt av 

en del nackdelar som består av barnsjukdomar i systemet. En deltagare svarade att de tyckte att 

deras molntjänst var för omständigt och har därför valt att avsluta tjänsten. 

Innan ni investerade i molnbaserade affärssystem eller moduler vad var er 

åsikt om för- och nackdelar och har den förändrats efter införandet? 

En av deltagarna valde att hoppa över denna fråga och två stycken svarade att de inte hade en 

speciell åsikt men att de idag kan rekommendera det av erfarenhet då det har fungerat smidigt. 

De övriga hade överlag en positiv åsikt redan de valde att investera i molntjänster och en av 

deltagarna svarade: ”Vi var redan frälsta.” Andra deltagare svarade att de har blivit bara positivt 

överraskade och en annan har svarat att de har varit mycket nöjda. Andra åsikter var att som ett 

nystartat företag så låg det här rätt i tiden men en annan åsikt var att de väntade på 

fiberuppkoppling. 

Hur värderades risker av molnbaserade affärssystem eller moduler gentemot 

organisationen innan införandet? 

På denna fråga valde fyra av tio svarade hoppa över och en av de svarade att de var ett nystartat 

företag. De resterande deltagarna svarade: ”Vi sparar på servers. Viss skepsis inför 

förändringen, men snabbt övergående.”, ”Sett över alternativ till backup ffa.”, ”Att det kändes 

säkrare att ha informationen externt.”, ”Som all annat intrång via internet” och ”Det finns risker 

med allt, med molntjänsten så får vi automatiska backuper på lösningarna”. 

Fanns det något som ni var extra oroliga över? 

På denna fråga valde en deltagare att hoppa över frågan och fyra deltagare av tio svarade att de 

inte ser någon annan risk som de är oroliga över. En deltagare svarade att de var oroliga över 

ifall systemet skulle fungera oavsett ifall de använda en PC, laptop eller MAC/Apple. En annan 

deltagare svarade att de var oroliga över backup och en deltagare svarade att på internet är man 

alltid utsatt vilket är något man får räkna med. 

Fanns det några övriga faktorer som verkar hindrande för införing av 

molnbaserade affärssystem?   

På denna fråga valde tre deltagare att hoppa över och fyra svarade att det inte fanns några övriga 

faktorer som verkade hindrade för dem. En deltagare svarade att spårbarheten var en faktor som 

påverkade och en annan svarade att det var höga kostnader för investering i kringutrustning 

såsom skrivare och iPad/iPhone. En deltagare svarade att det inte direkt fanns någon faktor, då 

de valde en paketlösning som (på pappret) ska uppfylla deras organisations behov inom de 

närmaste åren.  
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4.7 Enkätundersökning för dem som inte använder molntjänster 

Frågor och svar från gjord enkätundersökning som behandlar de företag som inte använder 

molntjänster presenteras nedan i frågeföljd från undersökningen. Då vissa svar var kortfattade 

och av kvantitativ karaktär valde vi att illustrera dessa i grafer för att få en bättre översikt. 

Hur många anställda har företaget? 

Av de 13 deltagare som deltog i enkätundersökningen svarade åtta stycken att de har 1-10 

anställda, tre stycken svarade att de har 11-49 anställda och två stycken svarade att de har 

50-249 anställda. 

Vilken typ av affärssystem använder ni er av idag? 

Fem av de deltagande företagen använder någon av versionerna i Vismas Administration-serie 

och de andra deltagarna använde Microsoft Dynamics NAV, Garp, Pyramid, Hogia och 

NovaCura. 

Är ni nöjda med det nuvarande affärssystemet? 

 

Ca 67 % av deltagarna i undersökningen svarade att de var nöjda med sitt nuvarande system 

medan 9 % svarade att de var mycket nöjda, 8 % svarade att de var ganska nöjda och en gav ett 

svar utanför mallen. 

Finns det något ni saknar med ert nuvarande system? 

Två stycken avstod från att svara på denna fråga och fyra stycken deltagare svarade att de inte 

saknar något med deras nuvarande system. Resterande deltagare svarade att de saknar CRM, 

offerthantering, EDI koppling och lite extra detaljer såsom att delleverera med datum. 

Vet ni vad molntjänster är? 

Alla deltagare svarade att de vet vad molntjänster är.  

67%
9%

8%

8%

8%

Hur nöjda?

Nöjda

Mycket nöjda

Ganska

Inte nöjda

Övrig
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Finns det intresse av att köra hela affärssystemet eller moduler av det i 

molnet? 

 

Majoriteten av deltagarna svarade att de inte har i nuläget ett intresse av att använda molnet.  

Har någon undersökning gjorts för att se möjligheten av att införa 

molnbaserade affärssystem eller moduler?  

 

Majoriteten av deltagarna, 75 %, svarade att de inte har gjort någon undersökning för att se över 

möjligheten att investera i molnbaserade affärssystem och 17 % svarade att de hade gjort en 

undersökning. 
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Tror ni att molnbaserade affärssystem skulle passa in i ert företag eller lämpar 

sig ett traditionellt system bättre för er? 

 

Majoriteten av deltagarna på 42 % svarade att de tror att ett traditionellt affärssystem skulle 

passa deras företag bättre. 33 % av deltagarna svarade att det tror att ett molnbaserat skulle 

passa deras företag: ”VI skulle kunna ha nytta av molnbaserat för att kunna arbeta hemifrån i 

viss mån”.  

Resterade av deltagarna svarade att det inte spelade någon roll vilken typ av system som 

används och ett företag svarade att de inte visste. 

Kan molnbaserade affärssystem bidra med fördelar för ert företag och i så fall 

vilka? 

 

50 % av deltagarna svarade att molnbaserade affärssystem inte kan bidraga med fördelar för 

deras företag, 42 % svarade att ett molnbaserat affärssystem kan ge fördelar: ”VI skulle kunna 

ha nytta av molnbaserat för att kunna arbeta hemifrån i viss mån”. Ett deltagande företag 

svarade att de inte visste. 
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Vilka nackdelar och risker är ni mest oroliga över? 

Tre stycken deltagare svarade att de ansåg att internetanslutningen och kravet på 

internetuppkoppling var den risk de var mest oroliga över. En deltagare svarade: ”Man blir 

enormt beroende av Internet och bor man inte i en storstad med fiber så är det sårbart. 

Informationen hamnar utanför huset”, och en annan svarade: ”Beroendet av en säker lina”. 

Tre andra deltagare svarade att det var mest oroliga över säkerheten, en tyckte att kontrollen 

över data var en risk, en annan ansåg att bara säkerheten är löst angående nycklar finns det sen 

bara fördelar. Den tredje ansåg att det var möjligheten att någon skulle kunna hacka data som 

var risken för dem. 

Tre andra deltagare svarade att de inte visste någon risk eller nackdel, en svarade att det inte 

finns några nackdelar eller risker, en annan svarade att det finns risk att inte få support och de 

sista svarade att de var för stora och hade för specialanpassade behov. 

Finns det några övriga faktorer som verkar hindrande för ett införande av 

molnbaserade affärssystem eller moduler (IT-kompetens m.m.)?  

Sex stycken deltagare svarade att det inte fanns några övriga faktorer som påverkar ett 

införande. Två ansåg att det ekonomiska läget i dagsläget hindrade dem samtidigt som två andra 

tyckte att säkerheten hindrade och en ansåg att det var kompetensen samt informationen som 

var hindrade.  
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 Analys och diskussion 

 

I kapitlet analyseras och diskuteras det insamlade teoretiska och empiriska materialet. Det 

börjar med definition av molnet, användning av affärssystem och användningen av molnet för 

att avslutas med hindrande faktorer av molnets användning. 

 

5.1 Upplägg 
Analysen är uppdelad i två delar där den första delen jämför teori och empiri med varandra 

och den andra delen består av diskussion baserad på analysen. Vidare har analysen delats upp 

i olika ämnesrubriker utifrån de använda intervju- och enkätfrågorna. Analysen finns för att 

besvara frågeställningen och leda fram till en slutsats. 

5.2 Användning av affärssystem 

Användningen av affärssystem i små och medelstora företag är stor men det har visat sig vid 

undersökningen bland Borås små butiker att det finns företag som valt att inte använda sig av 

något affärssystem alls. Precis som teorin nämner (kapitel 3.9) är en investering av ett 

affärssystem ett av de mest kostsamma beslut som ett företag kan fatta, det med tanke på 

utvecklingen och underhållningen av systemen. Detta kan vara en orsak till att företagen inte 

använder det. En annan orsak kan bero på den tid som måste lägga ner i samband med ett möjligt 

införande, det kräver resurser i personal som de mindre företagen kanske inte har. Fler 

anledningar kan vara att företagen anser att det inte passar deras verksamhet, finns begränsad 

IT-kunskap hös ägare och anställda, avsaknad av IT-standard och IT-system, åtkomst och 

interoperabilitet och till sist bristande säkerhet.   

 

Av alla respondenter som var med i undersökningen, både intervjurespondenter och 

enkätrespondenter, är 25 stycken så kallade små företag och tre stycken företag definieras som 

medelstora företag. Samtliga företag använder sig av ett system som stöd för verksamheten.  

 

Respondenterna använder sitt affärssystem till många olika ändamål. Stayhard, Cavaliere och 

Silvent använder ett verksamhetsövergripande system. De företag som inte använder ett 

verksamhetsövergripande system använder system för ekonomi, projekthantering, lagerföring 

och kassasystem. Fyra av de företag som använder affärssystem genom molnet använder sina 

system för att täcka hela verksamheten, medan AB Bostäder och Verktygsboden tillsammans 

med sex företag från enkätundersökningen använder det för endast ett verksamhetsområde. 

Vidare visar det sig i enkätundersökningen av de företag som använder traditionella system, att 

mer än tre av fyra är ganska nöjda till mycket nöjda med systemen de använder. 

 

Det finns två typer av affärssystem, standardsystem och egenutvecklade system (kapitel 3.7) 

där det egenutvecklade systemet innebär att organisationen eller en systemleverantör skapar ett 

organisationsanpassat system. Standardsystem som köps in från en systemleverantör medför att 

systemets moduler blir väl integrerade. Dock blir organisationen beroende av 

systemleverantören då nya moduler endast kan köpas från denna. Dessa system är ytterst lite 
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anpassade för den organisationen som köper in systemen och vid en investering av ett 

standardsystem måste därför organisationen överväga sitt val noggrant. 

 

Vissa företag har kombinerat dessa två med varandra, då har de börjat med standardsystem och 

byggt på moduler för att anpassa det till verksamheten. Efter intervjun med AB Bostäder, 

Stayhard, Verktygsboden och Silvent kunde vi konstatera att de kombinerar olika system med 

varandra eller byggt moduler på ett standardsystem. Detta för att anpassa IT efter 

organisationens verksamhetsområden och utveckla funktioner de saknade. Larsson på 

AB Bostäder säger att det sker ständig utveckling av deras affärssystem men om de vid något 

tillfälle saknar någon funktion beror det på att de inte orkat starta igång eller tyckt det vara värt 

kostnaden. Även Persson berättar att det sker en ständig utveckling av deras affärssystem från 

Garp, de har med tiden vuxit och därför fått bygga på moduler på systemet för att få det passa 

deras verksamhet.  

 

Cavaliere använder endast ett affärssystem från Jeeves, som täcker alla verksamhetsområden 

vilket de såg som en fördel och var orsaken till varför de valde detta. Reinikainen berättar bland 

annat att när man sätter igång med ett nytt system försöker man första och främst att få det 

fungera för att sedan märka om det är något man saknar. De kan uppleva att de saknar tillräckligt 

med verktyg för att ha deras rapporter lättillgängliga och för att få ut den informationen. Precis 

som teorin är detta ett vanligt problem med standardsystem. AB Bostäder, Stayhard, Silvent 

och ett antal företag från enkätundersökningen håller med om att det finns små funktioner som 

de kan sakna hos deras system som de skulle vilja utveckla. Precis som Cavaliere visade det sig 

att de flesta av de små företagen som deltagit i enkätundersökningen använder sig endast av ett 

affärssystem. Oftast är dessa affärssystem en standardlösning som levereras av en 

systemleverantör och de system som används av företagen är bland annat Microsoft Dynamics 

NAV, Garp och Hogia. 

5.3 Användning av molnet 
De fördelar som kan tillkomma genom en användning av molntjänster är att företag kan nå sin 

företagsinformation oberoende på vart de befinner sig. Organisationerna kan även minska sin 

IT-kostnad genom att de inte behöver köpa in utan istället kan hyra system dessutom kan 

organisationerna enkelt bygga på mer moduler efter sitt behov. 

 

Silvent har skapat sin egen lösning och de skulle kunna investera i molntjänster om de såg att 

det bidrog med någonting till dem men det är inget de ser i nuläget. AB Bostäder har en modul 

i molnet men de har inga planer på att lägga över mer i systemet och de kunde inte se att deras 

företag skulle kunna påverkas av molntjänsterna. Stayhard berättade även de att det inte finns 

någon tanke på att lägga något i molnet och de tror inte att molntjänster direkt skulle kunna 

påverka dem. Däremot är de positiva till att tänka sig att investera i molntjänster i framtiden, de 

kunde även se fördelen av att kunna skala upp sin IT. Cavaliere tror att molntjänster skulle 

kunna påverka dem genom att IT skulle bli ett bekymmer mindre ifall något skulle inträffa. Han 

ser också fördelar med att företagets information blir lättillgängliga och de skulle kunna arbeta 

hemifrån samt att data blir mer samlad genom molntjänster.  
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I enkätundersökningen för de som valt att använda sig av molntjänster svarade ett flertal att det 

var tillgängligheten medan några svarade att det var kostnadseffektiviteten. Resterande svaren 

var varierande och tog upp enkelhet, skalbart och flexibelt. I enkätundersökningen för de som 

har traditionellt affärssystem svarade 67 % att det inte är intresserade av att investera i 

molntjänster och 75 % svarade att de inte har undersökt möjligheten att investera. Gällande om 

de trodde att molntjänster skulle passa i organisationen svarade 33 % att de tror det men 42 % 

svarade att de tror att ett traditionellt affärssystem passar bättre. Majoriteten av företagen, 50 

%, svarade att de inte tror att molntjänster kan ge dem fördelar medan 42 % svarade att de tror 

att det kan ge dem fördelar. 

5.4 Hindrande faktorer av molnets användning 

Här kommer de funna faktorerna som hindrar en användning av molnet att presenteras i olika 

rubriker. De faktorerna som presenteras är faktorer som är presenterade i teorin och som även 

kan relateras till empirin. 

5.4.1 Begränsad kunskap om molntjänster 

Det finns ett otaligt kännetecken och definitioner av molntjänster, vilka kan vara svåra att 

definiera. Armbrust, et al. (2010) nämner molntjänster följande: “Cloud computing refers to 

both the applications delivered as services over the Internet and the hardware and systems 

software in the data centers that provide those services” samtidigt som Enfanto nämner en mer 

diffus definition: “To me, it is having what you want, when you want, through your virtual 

desktop no matter where you are.” Dock bygger definitionerna på samma innebörd att nå 

mjukvara och hårdvara via Internet.  

 

Det finns även olika typer av moln – privat, publikt och hybridmoln. Det privata molnet ägs 

och tillhandahålls till endast en organisation för vilka datasäkerheten och ett privat användande 

är de viktigaste faktorerna. Servrarna ägs av företaget själva och infrastrukturen befinner sig 

antingen i eller utanför företagets egna lokaler och sköts då av en systemleverantör. 

 

I undersökningen nämnde Silvent att de har sitt affärssystem bestående av mjukvara och 

hårdvara i ett bergrum vilket kan nås via ett virtuellt desktop. Persson berättar att han tycker det 

är väldigt enkelt att administrera och säger att det nästan är som att de har byggt sitt egna moln. 

Detta stämmer överens med Enfantos definition, att system ska kunna nås via ett virtuellt 

desktop och därför skulle Silvents affärssystemslösning räknas som att det är uppbyggt som ett 

moln. Det stämmer även överens med Armbrusts definition då deras lösning är ett moln där 

både mjukvara och hårdvara kan nås via Internet. 

 

Reinikainen säger att de hade tanken att låta några aktörer ta hand om allt i samband med att de 

drog in fiber samtidigt som han också säger att om de vid ett sådant fall sitter fast hos någon 

annan är det svårt att göra något åt det själv. Han säger däremot att det är ett bekymmer mindre 

och om något skulle hända kan de bara höra av sig till leverantören vilka då tar hand om 

problemet. Vidare säger Reinikainen att om företaget äger det (hårdvara) är de inte beroende 

av någon annan och detta tyder på att Reinikainen ser moln som publika, där ingen IT-personal 

behövs och allt sköts av en extern part. Däremot finns privata moln där servrarna som sagt ägs 
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av organisationen själv, men dessa behöver inte stå lokalt. Edwardsson på Verktygsboden ser 

molntjänster på liknande sätt, vilket är när servrarna ligger utanför lokal och det då leder till att 

de blir beroende av någon annan. Edwardsson definierar molnet då hon säger att de köpte in 

egna servrar för att ha det lokalt istället för molntjänst. 

 

För att möjliggöra en större IT-användning i organisationen behöver ledningen en sådan 

kunskap att de förstår innebörden av en användning av IT. De anställda i organisationen 

behöver även de tillräcklig kunskap för att kunna använda den nya tekniken. Som teorin nämner 

i kapitel 3.3 så är molntjänster egentligen inget nytt utan har funnits sedan Internet skapades 

och som idé sedan 1950-talet.  

  

Även om molntjänster har funnits ett tag berättar AB Bostäder att det fortfarande kan vara ett 

relativt nytt och okänt begrepp för de allra flesta företagen. Därför tror de att företagen 

egentligen inte vet vad det innebär att köra ett affärssystem i molnet, vilket gör att 

organisationer hellre väljer ett traditionellt affärssystem. Tre av de intervjuade företagen 

svarade att de nyligen har gjort en undersökning och då sett över möjligheten av nya system. 

Cavaliere som bytte system förra året hade funderingar på ett molnbaserat system liknande var 

det för Verktygsboden som undersökt möjligheten men som också valde att köra sitt system 

traditionellt. Silvent berättade att gällande sitt affärssystem så gör de var tredje år en 

upphandling och senaste för ett år sedan.  

 

En av respondenterna i enkätundersökningen svarade att de ansåg att kompetensen och 

informationen var en hindrad faktor. 

5.4.2 Verksamhetspåverkan 

Genom att byta affärssystem och införa molntjänster kan personalen i organisationen bli 

obekväm med att utföra sina arbetsuppgifter. De kan även känna sig obekväma med att släppa 

ifrån sig kontrollen över mjukvara och hårdvara de tidigare hade. Organisationerna riskerar 

även att i viss mån drabbas inflexibilitet. 

 

Att vanan från ett redan befintligt system kan påverka en organisation kan ses hos både 

Cavaliere och Verktygsboden. Cavaliere som förra året bytte system berättar att de efter bytet 

behöver bygga upp sina kunskaper och det är där deras utmaning ligger. Det gamla sättet att 

arbeta fungerar inte längre utan personalen måste lära sig att hantera det nya systemet. De 

berättar att det blir bättre och bättre även om det kan vara knöligt ibland. Enligt Verktygsboden 

är vanan en anledning varför små och medelstora företag inte väljer molntjänster, att företagen 

fortsätter av ren vana.   

 

En faktor som inte nämndes i teorin men som upptäcktes i empirin var att organisationer kan 

känna sig begränsade av att använda molntjänster, där kunderna delar samma lagringsutrymme. 

Silvent beskrev att de under den tiden de befann sig i en gemensam miljö så kände de sig 

begränsade. Då systemleverantören skulle genomföra uppdateringar som exempelvis 

brandväggen så kunde det gå fel vilket påverkade alla de 300 kunderna i den gemensamma 

miljön.     
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5.4.3 Ekonomiska resurser 

Forskningsöversikten tar med ekonomiska nackdelar som kan tillkomma med molntjänster, att 

ju större komplexitet företaget har desto större kostnad. De mindre företag har en liten budget 

och vill därför inte investera i IT om det inte ökar deras lönsamhet.  

Verktygsboden tror att ett skäl till varför små och medelstora företag inte använder 

molntjänster är på grund av kostnadsfrågan. Företag kan inte bara köpa ett nytt system utan 

företagen måste ha ekonomiska resurser som de innan köpet har tjänat in. Verktygsboden tror 

även att om företag förbinder sig att betala för ett antal transaktioner blir det svårt för de att 

påverka sina kostnader. I enkätundersökningen svarade två deltagare att det ekonomiska läget 

verkar hindrande för en investering, däremot svarade en deltagare att kostnaden är en negativ 

faktor men att flexibiliteten och säkerheten överväger detta.  

5.4.4 Säkerhet 

Säkerhet är enligt teorin ofta en förekommande risk som förknippas med molntjänster. Företag 

kan känna sig obekväma med att lämna ut affärsdata till en systemleverantör då det finns risk 

för att en tredje part kan få åtkomst till företagets data. Teorin tar även upp att ju större företaget 

är desto större krav ställs på säkerheten. 

 

AB Bostäder berättade att det kan vara skrämmande att lämna ut sin företagsdata till en tredje 

part och Stayhard anser också att en av faktorerna är säkerheteten vilken kan verka hindrande. 

Enligt Silvent tror dem att säkerheten är det största hindret för företag i allmänhet men det är 

inget som hindrar dem eftersom de har erfarenhet av att ha deras data utanför företagets lokal. 

Verktygsboden tror inte att säkerheten är ett sådant problem som leder till att företag inte 

investerar i molntjänster, eftersom det skrivs avtal. Cavaliere berättade att det är skönt att kunna 

ha sitt egna serverrum i sin egen byggnad för ifall något händer så kan de själva gå och starta 

om servrarna. Om servrarna skulle stå någon annanstans skulle det bidra med en osäkerhet då 

de själva inte kan påverka. Vidare tog Cavaliere upp att den systemleverantör som väljs måste 

vara proffsig och ha ett bra avtal genom det skapas ett förtroende.  

 

I enkätundersökningen visade det sig att endast fyra stycken av 23 ansåg att de ser säkerheten 

som ett problem. Åsikterna runt säkerheten gällde att det fanns risker runt kontrollen av data 

och möjligheten att någon skulle kunna få åtkomst av data.  

5.4.5 Leverantörsberoende 

Leverantörsberoende är en hindrande orsak vilken gör att företagen kan få svårt att byta 

systemleverantör vilket gäller både för in-house system och molnbaserade affärssystem. Att 

byta systemleverantör kräver mycket tid och resurser vilket gör att företag kan hindras från att 

byta.  

 

Verktygsboden anser inte att de är leverantörsberoende eftersom de använder sig av ett in-house 

system. Men vid en användning av molnbaserade affärssystem så skulle det absolut göra dem 

leverantörsberoende på grund av den fasta kostnaden som tillkommer vid en förbindelse med 

en systemleverantör.  Däremot har Silvent uppfattningen att leverantörsberoendet inte alls beror 

på molnet. Han säger att alla drabbas av leverantörsberoende oberoende av om affärssystemet 



 

45 

är i molnet eller inte, vidare fortsätter han säga att byta affärssystem är någonting som tar 

mycket tid och kraft och det därför inte bara är att byta. 

5.4.6 Tillgängligheten 

Enligt teorin kan företag genom en användning av molntjänster få tillgång till sin 

företagsinformation oberoende på var de geografiskt befinner sig. Men om företagen väljer ett 

publikt- och hybridmoln måste företagen förlita sig på sin internetuppkoppling för att kunna nå 

sin företagsinformation. Därför är tillgången till en internetuppkoppling kritisk för företagen 

och en långsam internetuppkoppling kan därför avskräcka företag. Företag som är belägna nära 

en större stad har större chans att få bättre internetuppkoppling än företag längre ifrån. 

 

AB Bostäder ansåg att tillgängligheten påverkar ett val av molntjänster det tycker av Stayhard 

som anser att tillgängligheten är en avgörande faktor till varför företag inte väljer molntjänster. 

Silvent berättade att den största akilleshälen för dem var internetuppkopplingen men att det nu 

har dragits fiber från deras huvudkontor till berget. Genom en VDI-lösning som kräver mindre 

i bandbredd märks det endast av små fördröjningar mellan deras kontor. På vissa kontor 

använder de sig även av dubbla internetleverantörer. Även Verktygsboden tog upp 

internetuppkoppling som ett problem både för dem och för andra. Företagen är beroende av en 

internetuppkoppling och utan den står de still eftersom de då inte kan bedriva försäljning både 

i butiken och genom webbutiken. De beskriver även att de har återkommande märkt av problem 

med internetuppkopplingen och de tycker att Internet i Borås är för osäkert. Genom att de har 

valt att investera i egna servrar har de också undvikit osäkerheten med en konstant tillgång till 

Internet. 

 

Fyra stycken av de tio deltagarna i enkäten för de som valt att investera i molntjänster svarade 

att de tyckte att internetuppkopplingen var ett problem de stött på under användningen. 

Deltagarna ansåg bland annat att de hade blivit beroende av en konstant bra uppkoppling. Tre 

av deltagarna i enkätundersökningen för de som inte har molntjänster svarade att kravet på en 

internetuppkoppling var en risk de var oroliga över. 

5.5 Diskussion 

Studiens fokus har varit att undersöka vilka faktorer som kan verka hindrande. De företag vi 

har varit i kontakt med upplever alla någon sorts fördel med användningen av affärssystem och 

molnbaserade affärssystem men även också problem och risker. Enligt den tidigare gjorda 

analysen kunde vi finna att de redan framtagna faktorerna i teorin alla påverkar de deltagande 

företagen. Vi märkte även att definitionen av vad molntjänster innebär kan vara förvirrande och 

vag för företagen som kanske inte riktigt förstår skillnaden på olika affärssystem- och 

molnbaserade lösningar. Därför tror vi att företagen inte riktigt vet vad deras lösning innebär 

och kanske inte heller kan urskilja de olika typerna av moln. Det är möjligt att företagen endast 

ser publika moln som det som realiserar vad molntjänster är. Genom detta tror vi att svårigheten 

att urskilja definitionerna kan vara orsaken till varför Silvent kallades sin lösning för ”ett slags” 

privat moln.  

 



 

46 

Alla företag som deltog i undersökningen hade alla ett affärssystem dock märkte vi att det fanns 

ett stort bortfall, vid förfrågan om deltagande, där de flesta inte använde sig av ett affärssystem. 

Vi tror detta beror på att de mindre företagen anser att de inte behöver stödjas genom ett 

affärssystem men också på grund av att det krävs resurser i form av tid, personal och ekonomi 

för en införing. De mindre företagen har inte råd att avvara detta då de många gånger består 

endast av en eller några få anställda. Av de mindre företagen i undersökningen som använder 

sig av ett affärssystem använde sig alla av en standardlösning vilket kan beror på att lösning ger 

ett fulltäckande verksamhetsstöd. När vi undersökt företagen har vi noterat att det är en stor 

blandning av olika typer av affärssystem. Många företag satsar på att köpa in ett system från de 

större och mer välkända systemleverantörerna medan andra satsar på lite mindre välkända. Vi 

tror att företag väljer ett välkänt system för att företagen med det hoppas att riskerna reduceras. 

 

Majoriteten av företag i undersökningen svarade att de inte är intresserade av att investera i 

molntjänster och endast 33 % svarade att de tror att molnbaserade affärssystem skulle kunna 

passa deras affärssystem, vilket kan bero på den påverkan ifrån de nackdelar som tillkommer 

med molnet. Gällande de nackdelar som tillkommer med molnet så märkte vi att säkerheten, 

som vi trodde företag ansåg som det största problemet egentligen inte påverkade företagen i 

den grad vi trodde. Genom att undersöka systemleverantörer och välja en som företaget i fråga 

litar på samt skriva ett avtal kan ge företagen ett större förtroende för systemleverantören vilket 

kan minska oron över säkerhetsrisker. 

 

Redan innan ett företag gör valet att införa eller byta affärssystem finns det faktorer som kan 

hindra. Begränsade kunskaper, verksamhetspåverkan och leverantörsberoende påverkar alla tre 

ett införande av ett nytt system. De tre faktorerna går hand i hand då en vana för ett affärssystem 

kan leda till att företagen håller sig vid samma leverantör och därför blir leverantörsberoende. 

Detta leder i sin tur till att företag har begränsade kunskaper eftersom de till exempel inte gör 

undersökningar och upphandlingar och därmed inte håller sig uppdaterade. 

 

Det som företagen fokuserade mer på är tillgängligheten och detta beror på behovet av en säker 

internetanslutning. Detta såg vi tydligt hos Verktygsboden då de har valt bort molntjänster på 

grund av den osäkra internetuppkopplingen. Vi skulle därför vilja rekommendera de mindre 

företagen med krav för en säker anslutning och ett intresse för att investera i molntjänster att 

lägga sina mest affärskritiska data i ett in-house system och mindre affärskritiska data i 

molnbaserade moduler, och därmed bygga ett hybridmoln. Företagen kan även välja att använda 

sig av mellanlagring där de sparar sina viktigaste data på sin egen server. Detta kan lösa 

problemet av en ej konstant tillgänglighet av molnet eftersom data alltid finns tillhands även 

om internetuppkoppling är nere. Eftersom internetuppkopplingen är ett viktigt attribut i 

användningen av en molntjänst kan företag välja att dela upp den via en redundant lina där man 

använder sig av en mer tillförlitlig teknik som fiberoptik. Dock kan det bli en dyr investering 

vilket kan leda till att de små företagen inte känner sig motiverade att investera i molnbaserade 

affärssystem.  
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 Slutsats 

 

I slutsatskapitlet presenteras uppsatsens slutsats och vad författarna kommit fram till. 

Slutsatsen har framarbetats utifrån analys och diskussion och resulterar i besvarad 

forskningsfråga. 

 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna undersökning var att skapa en förståelse för de faktorer som påverkar små 

och medelstora företags beslut gällande en investering i molnbaserade affärssystem. Under 

undersökningsprocessen har kunskapen ökat om molnbaserade affärssystem vilket hjälper oss 

att besvara frågan: 

Vilka faktorer kan vara hindrande för små och medelstora företag att investera i 

molnbaserade affärssystem? 

Utifrån tidigare forskning finns resultat på att molnbaserade affärssystem kan tillföra 

organisation effektivitet och kostnadsreduceringar däremot finns det också en del nackdelar 

med det. Små och medelstora företag har i allmänhet en positiv bild för användandet av 

molnbaserade affärssystem men statistik visar tvärtom – att användandet är lågt. Det låga 

användandet beror de faktorer vi fann i studien, vilka är: 

 Begränsad kunskap om molntjänster 

 Verksamhetspåverkan 

 Ekonomiska resurser 

 Säkerhet 

 Leverantörsberoende 

 Tillgänglighet 

Alla dessa nackdelar är mer eller mindre hindrande faktorer för en investering i molnbaserade 

affärssystem. Leverantörsberoende är en lite mindre förekommande orsak, där molntjänsten 

kunde göra företagen beroende på grund av den fasta prenumeration som företagen binder upp 

sig att betala för. Dock finns aspekten att oavsett vilket affärssystem företagen har är de 

leverantörsberoende. 

 

Det har även framkommit att molntjänster är ett relativt nytt begrepp för företagen då många 

inte har haft ett behov eller stått inför ett systembyte än. De större företagen har en bättre chans 

att förse sig med information om molntjänster då de har mer i resurser i form av tid, personal 

och ekonomi. Ett annat skäl som har framkommit är att företagens erfarenheter och vana av 

sina gamla system kan ge en ovilja för att införa ett nytt system. Systemleverantörer kan ha 

svårt att vinna marknadsandelar bland dem som redan har ett affärssystem och är nöjda med 
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det. För att lyckas måste de kunna erbjuda kunden någonting som tillför organisationen mer än 

vad deras befintliga system redan gör. 

Det som redan på förhand beräknades vara den största orsaken var säkerhet, vilket visade sig 

under undersökningsprocessens gång inte var lika avgörande. Dock påverkar fortfarande 

säkerhetsaspekten men företagen kan förebygga risken genom ett bra förarbete. Emellertid är 

tillgänglighet den faktor som påverkar majoriteten av företag mest, då internetuppkopplingen 

har en stor betydelse. Företagen skräms av en bristfällig interuppkoppling eftersom det är 

avgörande för användandet av affärssystemet i många fall. 

 

Resultatet kan öka förståelsen för vilka de hindrande faktorerna är för en investering av 

molnbaserade affärssystem och stärker tidigare forskningsresultat gällande vilka hinder som 

påverkar. Vi påvisar även att det främsta hindret ligger utanför systemleverantörernas kontroll, 

vilket är tillgängligheten med tanke på att den i stor grad påverkas av internetuppkopplingen.  
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 Utvärdering 

 

I kapitlet kontrolleras studiens kvalité genom valda utvärderingsmetoder som redogjordes i 

kapitel 2.3. Det fortsätter med en utvärdering av metodval för att sedan avlutas med förslag på 

vidare forskning. 

 

7.1 Tillförlitlighet 
För att öka tillförlitligheten har vi låtit en person hålla i intervjun medan den andra antecknat 

och spelat in vad respondenterna sagt, för att sedan kunna transkribera informationen på ett 

tillförlitligt sätt. Vi kompletterade de semistrukturerade intervjuerna med enkäter vilket gör att 

data blir mer tillförlitlig. För att ytterligare öka tillförlitligheten planerade vi att säkerställa 

forskningen så att den utförts inom regelverket som finns. 

7.2 Pålitlighet 
För en ökad pålitlighet har vi på ett detaljerat sätt beskrivit undersökningsprocessen i 

metodkapitlet. Eftersom vi besökt och intervjuat flera företag kan pålitligheten ökas ytterligare 

om företagen påvisar samma tankar och svar. Det har även genomförts en opponering och 

seminarium där seminarieledare samt kurskollegor har kritiskt granskat uppsatsen för en ökad 

kvalité. 

7.3 Konfirmering eller bekräftelse 

Vi har i uppsatsen säkerställt att vi inte medvetet låtit våra egna värderingar och teoretiska 

inställning vara med och påverka genomförandet och slutsatserna av uppsatsen (Bryman & 

Bell, 2011). Vi har ställt öppna frågor för att låta respondenterna svara utan påverkan från 

forskarna. 

7.4 Överförbarhet 
Genom att vi detaljerat beskriver undersökningen och resultatet av den samt använder oss av 

kvalitativa och kvantitativa metoder har vi lagt en grund för att läsaren själv kan bestämma 

huruvida resultatet är överförbart eller inte. 

7.5 Utvärdering av metodval 

Eftersom studien riktade sig till besvara vilka de hindrande faktorerna är vid en investering av 

molnbaserade affärssystem tyckte vi att både en kvalitativ och kvantitativ ansats var passande. 

Den kvalitativa ansatsen gav ett djup förståelse medan den kvantitativa ansatsen behandlar ett 

brett spektrum av företag och på så vis gav en bred bild. Den kvalitativa metoden användes för 

att få en förståelse för hur de negativa effekterna påverkar företag och ifall de resulterar i en 

hindrande faktor medan den kvantitativa metoden användes för att stödja den kvalitativa och 

göra insamlade data mer tillförlitlig.   

 

För ett bättre resultat i studien hade vi önskat en ännu bredare bild genom den kvantitativa 

undersökningen, för att öka tillförlitligheten ytterligare. Dock anser vi att om det endast hade 
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använts en kvantitativ hade vi missat de utförliga beskrivningarna som önskas finnas med och 

en användning av enbart en kvalitativ hade gjort att vi skulle missa den breda åsikten och 

därmed en bra bild av verkligheten. Därför anser vi att semistrukturerade intervjuer och enkäter 

fungerade bra för vår studie. Genom att använda oss av en semistrukturerad intervju har vi 

kunnat styra respondenterna till de aktuella områdena och även ge oss möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor. Enkäterna möjliggjorde att vi kunde få in fler svarande genom en användning 

av webbenkäter, det gjorde också att respondenterna fick friheten att själva svara där de hade 

möjligheten. 

7.6 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att intervjua företag som återfinns på ett större geografiskt 

område än det vi har fokuserat på. Ett annat förslag är att enbart utföra en kvantitativ studie för 

att få en ytterligare bredd om vad som verkar hindrande. Ett tredje förslag är att rikta 

undersökningen mot stora företag för att se om det är samma faktorer som verkar hindrande.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide för de som använder molnet 

 

 Kan du beskriva företaget och din roll? 

 Använder ni er av molntjänster? 

 I vilka verksamhetsområden använder ni er av molntjänster?  

 Varför valde ni att använda er av molnbaserat affärssystem? 

 Hur gick ni tillväga när ni valde molnleverantör? 

 Innan ni valde molnet fanns det något ni var oroliga över? (Ex. Oro av att byta system 

och att det inte accepteras av arbetarna, rädda att lämna över IT-systemen till annan 

part, leverantörsberoende) 

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med molnet innan ett val av det? 

 Vilka fördelar och nackdelar har molntjänsten medfört? 

 Gav investeringen av molntjänster ett önskat resultat? 

 Är det något ytterligare du vill tillägga? 

 Får vi lov att använda ditt och företagets namn i rapporten? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för de som inte använder molnet 

 

 Kan du beskriva företaget och din roll? 

 Vilken typ av affärssystem använder ni er av idag? 

 Inom vilka verksamhetsområden använder ni affärssystemet? 

 Är ni nöjda med affärssystemet ni använder er av?  

 Finns det något ni saknar med ert affärssystem? 

 Finns det något system eller modul ni hade kunnat tänka er att ha i molnet? 

 Vad tror du är det största skälet/hindret till varför företag inte använder sig av 

molntjänster? (Ex. för stora kostnader, säkerhet [lämna data till annan part], 

leverantörsberoende [att man låser sig till en leverantör], tillgänglighet [når man inte 

internet kan man inte använda systemet].) 

 Om ni skulle investera i molntjänster hur tror du att det skulle påverka företaget? 

 Är molntjänster något ni hade kunnat tänka er att investera i framtiden? 

 Är det något ytterligare du vill tillägga? 

 Får vi lov att använda ditt och företagets namn i rapporten? 
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Bilaga 3 – Enkät för de som använder molnet 

 

 

En enkät för er som använder er av Molnbaserade Affärssystem 
 

Vi heter Jacqueline Jonsson och Daniel Koski och är två studenter som studerar 

Dataekenomutbildningen på Högskolan i Borås. Vi skriver för tillfället en 

kandidatuppsats inom informatik. 

 

Vår uppsats behandlar ämnesområdet molnbaserade affärssystem och orsaker till varför 

en organisation inte vill investera i detta. Målet med vår uppsats är att genom 

enkätundersökningar med ett antal företag besvara vår frågeställning som är: Vilka 

faktorer kan vara hindrande för små och medelstora företag att investera i molnbaserade 

affärssystem? 

 

Denna enkätundersökning är frivillig och kan avbrytas utan konsekvenser. Alla deltagare 

kommer att behandlas anonymt och svaren kommer endast att användas till vår studie. 

 

 

 

Begrepp som används i enkäten: 
Molntjänster – molntjänster är möjlighet att hantera program, lagring och datakapacitet via 

Internet från en extern partner. Vid användning av traditionella affärssystem installeras 

mjukvara på företagets datorer men vid molnbaserade affärssystem behöver ingen mjukvara 

bli installerad utan den nås istället genom webbläsaren eller via en app.  

 

Affärssystem – affärssystem, också benämnt som verksamhetssystem, är ett system som 

håller samman ett företags samtliga funktioner, alltifrån lager till ekonomi och försäljning.  

 

Moduler – är affärsystemet olika delar/funktioner såsom lager, ekonomi och försäljning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du hellre svara på denna enkät över webben? Gå in på länken nedan: 

https://www.surveymonkey.com/s/harmoln 

 

Motivera gärna dina svar!  
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1. Hur många anställda har företaget? 

□  1-10 anställda 

□  11-50 anställda 

□  50-249 anställda 

□  249< anställda 

 

2. Vilken typ av molntjänster använder ni er av? 

 

 

 

3. I vilka verksamhetsområden använder ni er av molntjänster? 

 

 

 

4. Varför valde ni att investera i molnbaserade affärssystem eller moduler? 

 

 

 

5. Vilka för- och nackdelar har ni stött på under användningen (Ex. kostnader, skalbarhet, flexibilitet, 

säkerhet. Motivera gärna)? 

 

 

 

6. Innan ni investerade i molnbaserade affärssystem eller moduler vad var er åsikt om för- och nackdelar 

och har den förändrats efter införandet? 

 

 

 

7. Hur värderades risker av molnbaserade affärssystem eller moduler gentemot organisationen innan 

införandet? 

 

 

 

8. Fanns det någon risk som ni var extra oroliga över? 

 

 

 

9. Fanns det några övriga faktorer som verkar hindrande för införing av molnbaserade affärssystem? 

 

 

 

10. Får vi kontakta er för vidare frågor?  Vid Ja, skriv telefonnummer eller e-post nedan: 

□  Ja 

□  Nej   ______________________________________ 
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Bilaga 4 – Enkät för de som inte använder molnet 

 

 

En enkät för er som använder er av Molnbaserade Affärssystem 

Vi heter Jacqueline Jonsson och Daniel Koski och är två studenter som studerar 

Dataekenomutbildningen på Högskolan i Borås. Vi skriver för tillfället en 

kandidatuppsats inom informatik. 

 

Vår uppsats behandlar ämnesområdet molnbaserade affärssystem och orsaker till varför 

en organisation inte vill investera i detta. Målet med vår uppsats är att genom 

enkätundersökningar med ett antal företag besvara vår frågeställning som är: Vilka 

faktorer kan vara hindrande för små och medelstora företag att investera i molnbaserade 

affärssystem? 

 

Denna enkätundersökning är frivillig och kan avbrytas utan konsekvenser. Alla deltagare 

kommer att behandlas anonymt och svaren kommer endast att användas till vår studie. 

 

 

 

Begrepp som används i enkäten: 
Molntjänster – molntjänster är möjlighet att hantera program, lagring och datakapacitet via 

Internet från en extern partner. Vid användning av traditionella affärssystem installeras 

mjukvara på företagets datorer men vid molnbaserade affärssystem behöver ingen mjukvara 

bli installerad utan den nås istället genom webbläsaren eller via en app.  

 

Affärssystem – affärssystem, också benämnt som verksamhetssystem, är ett system som 

håller samman ett företags samtliga funktioner, alltifrån lager till ekonomi och försäljning.  

 

Moduler – är affärsystemet olika delar/funktioner såsom lager, ekonomi och försäljning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du hellre svara på denna enkät över webben? Gå in på länken nedan: 

https://www.surveymonkey.com/s/harintemoln 

 

Motivera gärna dina svar! 
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1. Hur många anställda har företaget? 

□  1-10 anställda 

□  11-50 anställda 

□  50-249 anställda 

□  249< anställda 

 

2. Vilken typ av affärssystem använder ni er av idag? 

 

 

 

3. Är ni nöjda med det nuvarande affärssystemet? 

 

 

 

4. Finns det något ni saknar med ert nuvarande system? 

 

 

 

5. Finns det intresse av att köra hela affärssystemet eller moduler av det i molnet? 

 

 

 

6. Har någon undersökning gjorts för att se möjligheten av att införa molnbaserade affärssystem eller 

moduler? 

 

 

 

7. Tror ni att molnbaserade affärssystem skulle passa in i ert företag eller lämpar sig ett traditionellt 

system bättre för er?  

 

 

 

8. Kan molnbaserade affärssystem bidra med fördelar för ert företag och i så fall vilka? 

 

 

 

9. Vilka nackdelar och risker är ni mest oroliga över? 

 

 

 

10. Finns det några övriga faktorer som verkar hindrande för ett införande av molnbaserade affärssystem 

eller moduler (IT-kompetens m.m.)? 

 

 

 

 

11. Får vi kontakta er för vidare frågor?  Vid Ja, skriv telefonnummer eller e-post nedan: 

□  Ja 

□  Nej   ______________________________________ 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 

förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 

om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 

förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt 

revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för 

dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov 

av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva 

integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter 

eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 

organisationer. 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 

utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 

tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 

företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 

inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 

bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 

grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 

Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 

institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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