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Sammanfattning: 
Tidigare forskning och litteratur kring fördelarna med affärssystem i molnet anser vi vara något 
generell och inriktning på företag inom en specifik bransch är ett förhållandevis outforskat område. 
Vi har därför valt att inrikta studien på tillverkande företag för att se hur de upplever de fördelar som 
omnämnts i tidigare forskning kopplat till affärssystem i molnet. Inriktningen på tillverkande företag 
har valts med utgångspunkt i att tillverkningsföretag tillsammans med byggverksamhet utgör den 
främsta andelen av industribranschen. 

I denna studie har vi utfört fyra stycken telefonintervjuer; tre med tillverkande företag och en med 
en extern person med god kompetens inom ERP och molntjänster. Intervjuerna grundade sig i det 
teoretiska ramverk som vi valt att utgå ifrån efter att ha läst in oss på tidigare forskning som 
undersökt fördelar med ERP-system.  

Studiens resultat visar på att 8 av 10 fördelar som tidigare litteratur har behandlat upplevs av de 
tillverkningsföretag som intervjuades. De fördelar som inte upplevdes var reducerade kostnader och 
miljövänliga faktorer. 
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1 Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till ERP och dess olika traditionella 

distributionssätt samt hur ERP kan distribueras med hjälp av molnet. Bakgrunden åtföljs av en 

problemdiskussion som utmynnar i den frågeställning som är central för uppsatsen. Även 

studiens syfte samt avgränsningar redogörs för i detta kapitel. 

_________________________________________________________________ 

 

1.1  Bakgrund 

 

Sedan slutet av 1900-talet och framåt har ERP (Enterprise Resource Planning-systemet) 

fungerat som ett standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd för affärsverksamheter i 

alla branscher. Ett ERP-system möjliggör för företag att hantera sina resurser på ett effektivt 

sätt genom att bidra med en integrerad lösning som täcker alla delar av organisationen (Makkar 

& Bist, 2012). 

 

De traditionella ERP-systemen kan delas in i två kategorier; On-Premise ERP och Hosted ERP 

(Ali, Nasr & Geith, 2017). Med ett On-premise ERP köper företaget en mjukvarulicens och 

installerar affärssystemet på sin egen hårdvara. Företaget står själva för driften och underhållet 

av systemet och för de kostnader som tillkommer. Med ett Hosted ERP köper företaget en 

mjukvarulicens, men systemet installeras på en extern leverantörs hårdvara där leverantören 

står för underhållet och uppgraderandet (Arnesen, 2013). Företaget äger mjukvaran och 

leverantören står för dedikerade servrar vars specifika uppgift är att köra lösningen som 

företaget oftast har tillgång till via internet (Ali, Nasr & Geith, 2017). 

 

”There’s been a lot of hype recently about how cloud software solutions are the wave of the 

future. In the consumer environment, you can use applications in the cloud to download and 

listen to music from Apple; watch movies from Netflix, Amazon, or Hulu; or use a cloud-based 

e-mail address such as Gmail, Hotmail, or Yahoo! Mail. The cloud is also making significant 

headway in the corporate world” (Arnesen, 2013). 
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Arnesen (2013) menar att molnet är framtiden även inom företagsvärlden, vilket innefattar 

molnbaserade affärssystem. Med ett molnbaserat ERP-system köper företaget inte en 

mjukvarulicens, utan istället en prenumeration på det specifika systemet. Denna 

prenumerationskostnad skalas beroende på hur mycket dataresurser som företaget använder. 

Leverantören hanterar all hårdvara samt underhållet och uppgraderandet av systemet. Tillgång 

till systemet får företaget via alla enheter som har en internetåtkomst, såsom datorer och 

surfplattor (Ali, Nasr & Geith, 2017). 

 

1.2 Problemformulering och frågeställning 

 

Tillverkande företag har använt sig utav traditionella ERP-system sedan de uppkom på 1990-

talet för att kunna anpassa sig till en affärsmiljö som kontinuerligt förändras. ERP-systemens 

uppgift är att tillhandahålla och möjliggöra en integration av verksamhetens olika delar för att 

uppnå en större samverkan (Mabert, Soni & Venkataramanan, 2000). Det har tidigare 

genomförts undersökningar om hur traditionella ERP-system påverkar företag inom specifika 

branscher (Olhager & Selldin, 2003; Mabert, Soni & Venkataramanan, 2000) ur olika 

perspektiv. Olhager och Selldin (2003) undersökte t.ex. hur svenska tillverkningsföretag 

upplevde en traditionell ERP-implementation och de fördelarna som den förde med sig. 

 

Enligt SCB:s företagsdatabas (SCB 2016, refererad i Holmström 2017) har den svenska 

branschstrukturen förändrats mycket de senaste 100 åren. Från att till övervägande del ha bestått 

av jordbruk-, skogsbruk- och fiskeföretag så har industriföretagen expanderat kraftigt. Det finns 

idag 50 970 aktiva företag i Sverige inom tillverkning, vilket innebär att dem, tillsammans med 

företag inom byggsektorn, utgör den främsta andelen inom industribranschen. 

Tillverkningsföretag utgör därför en väsentlig andel av den svenska branschstrukturen och 

enligt SCB:s företagsdatabas (SCB 2016, refererad i Holmström 2017) bedöms branschen växa 

ytterligare de kommande åren, vilket gör den intressant att undersöka.   

 

Det har även författats flertalet artiklar om molnbaserade ERP-system och vad dess fördelar 

kan innebära för ett företag (Makkar & Bist, 2012; Ali, Nasr & Geith, 2017; Linthicum, 2009; 

Kavis, 2014). Ett övervägande antal av dessa artiklar kan uppfattas som generaliserande när det 

gäller typ av företag och bransch, och studier med mer specificerad inriktning är förhållandevis 

fåtaliga. Detta kunskapsgap utgör bakgrunden till denna undersökning, i vilken vi avser att ta 
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reda på vilka fördelar som tillverkande företag faktiskt upplever i jämförelse med det som 

beskrivits i tidigare litteratur; detta för att komma fram till ett mer detaljerat underlag till 

forskningen om affärssystem i molnet. 

 

Vår frågeställning lyder därför enligt följande: 

 

Vilka fördelar upplever tillverkande företag med att placera hela eller delar av sitt affärssystem 

i molnet? 

 

Med ”fördelar” avses de faktorer som ur något avseende påverkar företaget på ett sätt som 

gynnar verksamheten positivt. Med ”upplever” avses respondenternas subjektiva attityder och 

hållning till att placera hela eller delar av sitt affärssystem i molnet. 

 

1.3 Syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka vilka fördelar ett urval av tillverkande företag faktiskt upplever 

med att ha hela eller delar av sitt affärssystem i molnet. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Studiens omfattning avgränsas till att endast undersöka tillverkande företag som har sitt 

huvudsäte i Sverige. 
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2 Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter 

___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel syftar till att tydliggöra de centrala delarna i ämnet som ligger till grund för 

studien. Vidare beskrivs den teoretiska referensramen som är relevant för studiens 

frågeställning. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 ERP-System 

 

Ett ERP-system är en mjukvara vars syfte är att integrera alla funktionella delar av en 

verksamhet så att de utgör en mer samverkande helhet. ERP-systemet kan även inkludera 

utomstående parter i denna integration som har en betydelse för verksamheten som t.ex. 

leverantörer och kunder (Ali, Nasr & Geith, 2017). Ett ERP-system möjliggör för företag att 

hantera sina resurser (personal, logistik, ekonomi etc.) på ett effektivt sätt och är enligt Makkar 

& Bist (2012) ett verksamhetsövergripande systemstöd. 

 

Enligt Shang och Sheddon (2000) så kan ERP-system bidra med ett flertal fördelar till företag 

som till exempel kostnadsreduceringar, produktivitetsförbättringar och kvalitetsökningar. 

Att införskaffa och implementera ett ERP-system är en resurskrävande uppgift för ett företag, 

både rent ekonomiskt och tidsmässigt vilket innebär att det även medför stora risker. Det händer 

att implementationer misslyckas och ofta på grund utav att kostnaderna blir för höga eller för 

att implementeringen tar alldeles för lång tid (Makkar & Bist, 2012). De flesta företag räknar 

bara kostnaderna för inköpet och implementeringen av ERP-systemet och tänker inte på de 

underhållskostnader som följer. Den årliga underhållskostnaden för ett traditionellt ERP-system 

utgör cirka 20-22 procent av det totala inköpspriset, vilket företagen måste betala för att hålla 

deras system uppdaterat och funktionellt (Makkar & Bist, 2012). 

 

2.2 Traditionella ERP-system 

 

Leverantörer av traditionella ERP har funnits och arbetat i flera år enligt den traditionella on-

premise metoden och är nu i processen att utveckla en “hosted”- eller molnlösning för deras 

ERP. Detta gör de antingen genom att modifiera deras mjukvara att passa en molnlösning eller 
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att bygga en separat molnlösning från grunden (Arnesen, 2013). Att implementera ett 

traditionellt ERP innebär att utveckla en ny infrastruktur, köpa servrar och hård- och mjukvara. 

Av den anledningen blir investeringen och implementationen av ett traditionellt ERP-system 

alltid kostsamt, svårt och innebär en stor risk för företaget (Makkar & Bist, 2012). 

 

2.2.1 On-Premise 
 

On-Premise ERP är den traditionella implementeringsmetoden där företaget köper och 

installerar mjukvarulicenser från en leverantör på företagets egna in-house-hårdvara. IT-

avdelningens uppgift blir därför att underhålla och uppgradera systemet (Arnesen, 2013). 

Företaget driver och sköter systemet enligt deras egen infrastruktur som nätverk, servrar och 

datorer. Alla löpande kostnader, driftkostnader, och underhåll sköts av företaget. Om systemet 

skulle krascha och data gå förlorad så står företaget själva för detta (Ali, Nasr & Geith, 2017). 

 

Fördelar med On-Premise ERP är att det blir mer flexibelt för företaget att göra specifika 

skräddarsydda ändringar (Arnesen, 2013). Uppgraderingar är inte längre ett krav då systemet 

ligger lokalt på företagets egen infrastruktur oberoende av leverantören. Arnesen (2013) nämner 

även att rent långsiktigt så är den årliga kostnaden för ERP On-Premise lägre än den årliga 

prenumerationen för molnbaserade ERP. 

 

2.2.2 Hosted ERP 
 

Hosted ERP kan definieras som en tjänst där leverantören av systemet står för servrarna (Abd 

Elmonem et. al 2017). Användaren köper och äger mjukvarulicensen för systemet, men 

leverantören av licensen står för all hårdvara, underhåll och drift av systemet. Med denna metod 

äger kunden all mjukvara och har sina servrar tillgängliga över internet (Arnesen, 2013). En del 

leverantörer påstår än idag att de säljer molnlösningar när de egentligen säljer en traditionell 

“hosted” lösning med servrar hos en molnleverantör (Arnesen, 2013). 
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2.3 Molnbaserade ERP-system 

 

Molnbaserade ERP levereras enligt SaaS-modellen nedan (Ali, Nasr & Geith, 2017). 

 

“SaaS ERP enables smaller, budget limited companies to have access to incredible 

technologies in an affordable way. Its high flexibility and scalability, high performance with 

better availability, vast services and less maintenance makes SaaS the key setting for the rapid 

development that Cloud Computing is creating.“ (Raihana, 2012, sid. 76) 

 

2.3.1 Software as a Service (SaaS) 

 
SaaS (Software as a Service) är modellen som förser användarna möjligheten med att nyttja 

distributörens applikationer i den molnbaserade infrastrukturen. Dessa applikationer görs 

åtkomstbara antingen genom webbläsare eller API (Mell & Grance, 2011). Molnleverantören 

levererar samma mjukvara och använder samma servrar till flera företagskunder samtidigt, med 

varje företags data och information separerat för säkerhetens skull (Arnesen, 2013). 
 

Några vanliga applikationer för SaaS är exempelvis bokföring, Customer Relationship 

Management (CRM) och ERP (Kavis, 2014). SaaS för ERP-system kallas EaaS vilket står för 

”ERP as a Service” där molnleverantören går in i rollen som ERP-leverantör och samtidigt 

också levererar ett system färdigbyggt för användaren att köra i en molninfrastruktur tillgänglig 

genom internet (Makkar & Bist, 2012). 

 

SaaS är den fullständiga applikationen som levereras som en tjänst för företaget. Det enda 

företaget behöver göra är att konfigurera små ändringar för användarna. Molnleverantören som 

förser med tjänsten sköter all infrastruktur, drift och logik gällande applikationen. Då företaget 

inte själva underhåller applikationen betalar de en månadsavgift till leverantören så att de kan 

använda SaaS över Internet som en betaltjänst (Wu, Garg & Buyya, 2012). 

 

SaaS tillåter företag att använda applikationer utan att det krävs dyra uppgraderingar, 

mjukvarulicenser eller annan ansträngning. Dessa SaaS-leverantörer förser företaget med egna 

interna datacenter eller hyr resurser från en annan leverantör (Kavis, 2014). 
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2.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

I uppsatsens fortsatta litteraturgenomgång definieras det teoretiska ramverket. Uppsatsens 

teoretiska ramverk är baserat på den metod som Sadrzadehrafiei et. al (2013) använder sig utav 

i sin studie “The benefits of enterprise resource planning (ERP) system implementation in dry 

food packaging industry”. Studien inleds med att leta efter fördelar med traditionella ERP-

system i tidigare litteratur och forskning, vilka sedan kategoriseras i olika områden. Dessa 

fördelar analyseras sedan utifrån den specifika bransch som de undersöker, varefter de slutligen 

kommer fram till en summering av de fördelar som de avser att belysa i sin studie. Uppsatsens 

fasmodell, som tar viss utgångspunkt i beskriven modell, lyder enligt följande: 

 

Fas 1 - Samla fördelar med affärssystem i molnet från tidigare forskning och litteratur 

Fas 2 - Kategorisera fördelarna i fördelsområden 

Fas 3 - Beskriv respektive fördel 

Fas 4 - Sammanställ fördelarna i en överskådlig modellpresentation (se Figur 2.1) 

 

Den litteratur som har studerats fokuserar på för- och nackdelar med molnbaserade 

affärssystem. De fördelsområden som framkommer ur majoriteten av de artiklar som har 

genomgåtts är de som denna studie avser att belysa nedan. De fördelsområden som framkommit 

innehåller sedan mindre och mer specifika fördelar vars syfte är att ge ett tydligare underlag för 

undersökningen och därmed ett tydligare resultat. De 6 fördelsområden som valts ut och dess 

underområden presenteras nedan. 
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2.5 Beskrivning av de 6 områdena 

 

2.5.1 Implementation 
 

Implementeringsprocess 

Det är mer effektivt rent tids- och resursmässigt att implementera EaaS jämfört med 

traditionella ERP-implementeringar. Enligt Makkar & Bist (2012) tar det vanligtvis bara ett par 

veckor att implementera EaaS-lösningar då systemet redan implementerats i molnet och 

fungerar nätverksmässigt för de olika enheterna. Allt företaget behöver göra med EaaS i denna 

fas är därför att anpassa det efter företagets krav. Användarna kan med EaaS testa ny mjukvara 

via molnet innan de investerar i något nytt. Detta blir väldigt användbart då det ger möjligheten 

att jämföra diverse mjukvara och får då reda på vilken som passar företaget innan de bestämt 

sig (Makkar & Bist, 2012). 

 

När ett företag köper ett molnbaserat ERP-system så erbjuds de redan färdiga lösningar av 

molnleverantören som skall uppfylla kundens krav. Detta underlättar 

implementationsprocessen och förkortar således implementeringstiden (Ali, Nasr, Geith, 2017). 

Eftersom molnbaserade ERP hämtas direkt från Internet blir implementeringsprocessen snabb 

och enkel (Raihana, 2012). 

 

Eftersom EaaS inte innebär att köpa hårdvara eller installera nya operativsystem för sitt 

datacenter så är det enda som krävs att kunden skriver på kontrakt med molndistributören 

varefter man sedan har tillgång till de molntjänster som behövs, vilket kan ske på ett par timmar. 

(Linthicum, 2009). 

 

2.5.2 Flexibilitet 
 

Uppdaterad mjukvara och funktionstillägg 

Med traditionella ERP som kräver uppgradering måste användarna vanligtvis vänta tills 

systemleverantörerna kommer med en ny uppdatering. Ännu en gång behöver företaget betala  

för dessa uppgraderingar. Detta problem elimineras med EaaS då leverantören kontinuerligt 

lägger till nya tjänster och uppdateringar utan att användarna behöver vänta en längre tid eller 

betala stora summor (Makkar & Bist, 2012). 



13 
 

Med EaaS är det enkelt för användarna att köpa funktionstillägg från distributören som då 

hjälper till med implementering och ser till att tjänsten blir mer anpassad för företaget än  

tidigare (Makkar & Bist, 2012). 

 

Skalbarhet 

Molntjänster innebär en ökad skalbarhet, vilket gör att företagen tillåts öka eller reducera deras 

resurskrav beroende på företagets behov. Sedermera blir skalbarheten lönsam rent 

kostnadsmässigt då företagen tillåts betala för det som används och undviker överflödiga 

resurser (Marston et. al, 2011). 

 

Att utöka ett Traditionellt ERP-system är en stor uppoffring av resurser. När ett företag ska 

expandera sitt egna ERP-system så krävs det ofta att de införskaffar nya servrar och annan 

hårdvara för att de ska klara av den nya processeringen. Nätverksstruktur måste definieras och 

designas om på nytt. Ett ERP-system i molnet innebär för flexibiliteten att kunna expandera 

och utöka systemets resurser i takt med att affärsbehoven förändras. Ytterliggare systemresurser 

är lätta att tillgå för att kunna möta användningstoppar till förmånligt pris. Detta ger företagen 

bilden att de virtuellt har "oändligt med systemresurser" och att de enbart betalar för de resurser 

som de faktiskt använder (Makkar & Bist, 2012). 

 

Skalbarheten tillåter företaget att anpassa företaget till snabba förändringar till minimala 

kostnader för att möta marknadens behov och kunna fortsätta konkurrens; exempelvis gynnar 

detta säsongsbundna företag där efterfrågan ökar och minskar efter årstid (Johansson et al. 

2015). 

 

2.5.3 Säkerhet 
 

En högre nivå av säkerhet 

Säkerheten i molnet är högre än traditionella on-premise lösningar. Detta beror på att säkerheten 

i molnet sköts av personer med hög expertis inom området. Molntjänstleverantörer har anställda 

vars enda arbetsuppgift är att upprätthålla säkerheten och se till att de kan erbjuda sina kunder 

tjänster som de kan lita på. Förutom den högre nivån av säkerhet som molnet erbjuder så är 

förmågan att svara på potentiella hot och intrång betydligt bättre. Responstiden till redan skedda 

säkerhetsincidenter är också betydligt snabbare tack vare erfarna IT-experter som kontinuerligt 
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effektiviserar säkerheten. Molntjänstkunder tenderar till att välja sin molntjänstleverantör efter 

hur pass bra de kan erbjuda integritet och konfidentialitet, vilket gör att säkerheten är ett stort 

fokus för leverantörerna (Baraković & Husić, 2016). 

 

I “Architecting the Cloud” skriver Kavis (2014) om företaget Alert Logic som under 2013 kom 

fram till att molnet inte är mindre säkert för dataintrång än lokala datacenters och att 

webbapplikationer är lika hotade i molnet som de hade varit i ett företags lokala datacenter. 

Sedermera menar Alert Logic att de inte spelar någon roll vart företagen förvarar sin 

information, hoten är likvärdiga. Eftersom många företag inte har resurserna och expertisen 

som krävs för att ha ett förstklassigt säkerhetssystem så kan detta problem elimineras med hjälp 

av molndistributören (Kavis, 2014). 

 

Backup 

Traditionella ERP kräver vanligtvis hård- och mjukvara som ska återställa förlorad eller skadad 

information. Med EaaS blir detta ett mindre problem då molndistributören finns till hands som 

förser förmågan av backup och återhämtning av data (Makkar & Bist, 2012). Daglig backup 

skapas och sparas till molndistributörens egna hårddisk(ar). Denna backup sparas även till ett 

sekundärt datacenter och möjligtvis till en tredjepartsdistributör för att ytterligare minimera 

risken av dataförlust (Kavis, 2014). 

 

2.5.4 Kostnad 
 

Reducerade kostnader 

Enligt en undersökning utförd av Johansson och Ruivo (2013) var reducerade kostnader ett 

enhetligt resultat för samtliga deltagare i studien och som då stod som en av många fördelar 

med att implementera ERP-systemet i form av SaaS. Kostnadseffektiviteten av SaaS kan mätas 

och blir påtagligt genom att det krävs en mindre initial investering än om företaget hade 

investerat i egna fysiska servrar och hårdvara, annan mjukvara, underhåll och datacenter-lokal 

som krävs för ett lokalt ERP-system (Linthicum, 2009). 

 

Eftersom molnbaserade tjänster är oberoende av enhetsmoduler så tillåter det företaget att bara 

använda lågenergisenheter, vilket i sin tur sparar in pengar över en längre tid (Marston et. al 
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2011). Att undgå egna datacenter som kräver resurser i form av arbetskraft, säkerhet, lokal och 

liknande leder även till att fokus kan lägga på annat och då sparas pengar in (Barnatt, 2010). 

 

Att implementera ett traditionellt ERP-system kan innebära stora initiala kostnader för 

företaget. Att istället implementera ett molnbaserat ERP tillåter företaget att undgå dessa 

kostnader och samtidigt få mer utvecklade tjänster anpassade för företaget (Makkar & Bist, 

2009). 

 

Molnleverantörer ger möjligheten för kunden att enligt pay-as-you-go principen endast betala 

för det som krävs i nuläget (Armbrust et al. 2010). Risken med pay-as-you-go principen och att 

betala en månatlig summa innebär att molnleverantörernas betalningsmodell kan ändras när 

som vilket medför svårigheter att välja rätt distributör från början och att veta om molnbaserade 

ERP är lönsamt för företaget (Maresova, Sobeslav & Krejcar, 2017). 

 

Enligt Johansson et. al (2015) så uppskattar små- till medelstora företag att undgå on-premise 

ERP då de ofta saknar finansiella resurser för att investera i ny hårdvara och betalar hellre för 

en mindre kostnad med ett molnbaserat ERP. För större företag kan denna molnbaserade 

betalningsmodell vara mindre lönsam då de har fler användare och enheter uppkopplade till 

tjänsten. Den månatliga kostnaden för ett molnbaserat från en molndistributör blir därför mindre 

lönsam för ett större företag. 

 

Reducerade krav av IT-resurser 

EaaS kräver vanligtvis signifikant mindre IT-resurser i form av hård- och mjukvara och 

nätverkshantering då leverantörerna själva förser kunderna med dessa. Detta förenklar 

arbetsresurserna hos företagets interna IT-avdelning som inte längre behöver underhålla 

systemet (Makkar & Bist, 2016). 

 

IT-expertisen och den rörliga service som medföljer med ett samarbete med en molndistributör 

ger möjligheten för små- till medelstora företag att lägga mindre investeringar, tid och andra 

resurser på IT-underhåll. Företagen tillåts istället att fokusera alla sina resurser på att utveckla 

sin affärsverksamhet och produkt (Johansson et al. 2015). 
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2.5.5 Tillgänglighet 
 

Mobil tillgänglighet 

Ett av kraven för molntjänster är att det skall vara tillgängligt överallt (Mell & Grance, 2011). 

Med molnet så möjliggörs det att IT-resurser kan bli tillgängliga vilken tid som helst på vilken 

geografisk plats som helst. Detta innebär att verksamheter kan använda sina molnapplikationer 

till maximal nytta. Ett exempel på det, är att en dörrförsäljares arbete blir mer effektivt då 

produkten kan demonstreras, köpas och betalas på plats via en mobil enhet som är uppkopplad 

till molnet (Zhong & Rohde, 2014). 

 

Den mobila tillgängligheten är enklare och större då plattformen som tillhandahåller ERP-

systemet ligger i molnet. Detta innebär att alla enheter (mobil, surfplattor, datorer) som har 

åtkomst till Internet kan interagera med systemet (Makkar & Bist, 2012). 

 

Eftersom molnet kommunicerar via Internet ger det möjligheten att hela tiden vara uppkopplad 

till flera olika molntjänster samtidigt, vilket innebär att de tillsammans kan utgöra ett system 

bättre anpassat för företaget (Linthicum, 2009). 

 

Förbättrad kommunikation 

Med hjälp av molnbaserade affärssystem så förbättras anslutningen och kommunikation mellan 

olika parter som alla använder systemet (Makkar & Bist, 2012). Molnbaserade affärssystem 

kan även se till att underlätta utbyte och användande av information med andra företag som 

också driver sina system via molnet (Makkar & Bist, 2012). 

 

2.5.6 Miljö 
 

Miljövänliga faktorer 

Molntjänster är även erkänt bättre för miljön. Förmågan att kunna dela IT-resurser med 

distributören och fler av deras kunder gör att företaget undgår onödig elkonsumtion som annars 

hade uppstått från egna servrar i datacentret (Linthicum, 2009). Molntjänster kan även reducera 

handelsresande då mycket kan göras med samarbete via Internet. Detta gynnar miljön då det 

inte längre krävs att människor tar sig från en plats till en annan (Barnatt, 2010). 
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2.6 Modell över ramverk 
 

 
Figur 2.1 – Modell över ramverk 

 

Denna modell skildrar molnbaserade ERP-systems fördelsområden och dess underområden så 

som de framlagts i kapitlet. Modellen ligger till grund för studien då varje fördelsområde avses 

att belysas i den empiriska undersökningen för att se hur de intervjuade företagen själva 

upplever de olika fördelar som nämnts i litteraturen. Ramverket är till för att få en överskådlig 

bild över vad det är som skall undersökas och även fungera som en röd tråd att förhålla sig till 

genom studien.  
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3  Metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras och motiveras valet av undersökningsmetod, urvalet av 

intervjupersoner och en företagspresentation som ger en överskådlig bild över de företag som 

intervjuades. Detta följs av en beskrivning av utformningen och genomförandet av intervjuerna 

samt hur studiens resultat uppnår tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de 

etiska aspekter som studien har tagit hänsyn till vid genomförandet av intervjuerna.  

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Val av undersökningsmetod 

 

Vi valde att göra en kvalitativ studie av tillverkande företag som har delar eller hela sitt ERP i 

molnet. Vi valde en kvalitativ studie istället för en kvantitativ studie då vi ville gå mer på djupet 

och kunna beskriva den subjektiva och faktiska upplevelsen av ett affärssystem i molnet. 

Resultatet av en kvantitativ studie ger resultat i form av statistiskt verifierbara samband vilket 

vi inte ansåg skulle passa varken vår problemformulering eller den typ av studie som vi ville 

genomföra (Alvehus, 2013). Trots valet av metod så framkommer det ändå kvantitativa element 

i vår uppsats som har betydelse i den mån huruvida ett fenomen är vanligt förekommande eller 

inte. Om ett flertal antal intervjuobjekt återberättar liknande upplevelser så är det självklart 

intressant då detta förmodligen innebär att det inte rör sig om marginella fenomen (Alvehus, 

2013).  

 

3.2 Urval 
 

Vi använde oss av ett strategiskt urval för att komma fram till de företag som vi var intresserade 

av att ta kontakt med. Syftet med studien är att undersöka vilka fördelar tillverkande företag 

upplever med att placera delar eller hela sitt affärssystem i molnet. Vår målgrupp för studien 

var därför redan definierad vilket innebar att vi enbart sökte efter företag inom den branschen. 

Storleken på företagen som vi sökte efter var för oss inte relevant i urvalet. Anledningen till 

detta var att vi ville omfatta en större del av tillverkningsbranschen i vår studie.  
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Om man genomför en studie baserad på intervjuer är det intressant att få kontakt med personer 

som kan förhålla sig till de frågor som studien avser att få svar på (Alvehus, 2013). Vi letade 

därför efter tillverkande företag som har antingen hela eller delar av sitt affärssystem i molnet. 

Till vår hjälp hade vi olika molnleverantörers (Microsoft Navision, Sigma m.fl.) referenslistor 

för att kunna komma i kontakt med tillverkande företag som vi därmed visste hade delar av sitt 

affärssystem i molnet. 

 

För att öka våra chanser till att få kontakt med företag som ville ställa upp på intervju så letade 

vi upp tillverkande företag via Google och sammanställde en lista med företagen i ett dokument. 

Samtidigt som vi kontinuerligt sökte efter fler företag att lägga till i listan så tog vi kontakt med 

de redan listade genom mail där vi förklarade vårt syfte och vår förfrågan. Vi var väl förberedda 

på att många företag inte skulle ha tid för en intervju eller inte kunde på grund utav andra 

orsaker vilket gjorde att vi försökte nå ut till så många som möjligt. En fördel med vårt val av 

intervjumetod var att telefonintervjuer inte har några geografiska begränsningar vilket innebar 

att vi kunde ta kontakt med företag runt om i hela Sverige. Vi kontaktade totalt ungefär 50 

tillverkande företag. Tre intervjuer med företag genomfördes då den fjärde inte gick att 

genomföra då det uppkom komplikationer i intervjupersonens schema. I brist på ett fjärde och 

sista företag att intervjua så fick vi kontakt med en extern person som hade kunskap i ämnet vi 

valt att undersöka som vi intervjuade istället.  
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3.3 Presentation av företag 
 
 

Kiviks Musteri Asfatec Handheld 

Tillverkning Livsmedelsproducent Asfaltsläggning Stryktåliga mobila datorer 

Säte Kivik Östersund Lidköping 

Systemleverantör Infor M3 Fortnox Netsuite 

ERP i molnet Under implementation 5 år 7 år 

Antal anställda Ca 200 6-7 Ca 50 

Tabell 2.1 : Företagstabell 

 

Kiviks Musteri är en livsmedelsproducent med ett eget varumärke benämnt Kiviks Musteri. Det 

är ett familjeägt företag och drivs för nuvarande av fjärde generationen Åkesson.  De tillverkar 

mest fruktdrycker men även andra produkter såsom vin, sylter och marmelad. Kiviks Musteri 

består av tre fabriker; huvudfabriken i Kivik men även en fabrik utanför Kalmar och en på 

Ekerö. De har sedan oktober 2016 varit igång med att implementera Infor M3 i företaget vilket 

beräknas vara klart i september 2017. Informanten på Kiviks Musteri är CFO och CIO. 

 

Asfatec är ett litet företag med säte i Östersund som huvudsakligen producerar och lägger asfalt 

men arbetar även med andra markarbeten såsom sanering och dränering. De har sedan 2012 

haft fakturering, bokföring och lönehantering i molnet med Fortnox som leverantör. 

Informanten på Asfatec är ekonomiansvarig. 

 

Handheld är en tillverkare och leverantör av stryktåliga mobila datorer såsom handdatorer och 

tåliga datorplattor. Handhelds huvudkontor ligger i Lidköping men de har också dotterbolag i 

Finland, USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. De har sedan 2010 använt sig av 

affärssystemet Netsuite. Informanten är VD och koncernchef. 

 

Ola Schutz är supply chain manager och projektledare för sitt företags Infor M3-

implementering. Ola är Six Sigma Black Belt-certifierad och har god kompetens inom ERP och 

molntjänster. 



21 
 

3.4 Intervjuer 
 

Intervjuer är en nästan oundgänglig metod när det gäller att försöka förstå hur människor tänker 

och känner inför olika saker och situationer. Kvalitativ forskning baseras vanligtvis på 

intervjuer och inte sällan uteslutande på det viset vilket gjorde att det var en rimlig metod att 

använda sig utav även för oss. Intervjuer är en av de främsta och mest förekommande metoderna 

för att komma åt personers subjektiva åsikter och upplevelser, vilket är precis vad vi var ute 

efter (Alvehus, 2013). 

 

Vi bestämde oss för att genomföra våra intervjuer via telefon för att inte behöva begränsa oss 

rent geografiskt i jakten på potentiella företag att intervjua. Telefonintervju kändes som det 

mest lämpliga alternativet både rent tidsmässigt och logistiskt. 

 

3.5 Intervjuguidens utformning 
 

För att få svar på våra frågeställningar utformade vi en intervjuguide som skräddarsytts efter 

det teoretiska ramverk som vi lade som grund i litteraturgenomgången. Intervjuguiden är 

uppbyggd enligt riktlinjerna för en semistrukturerad intervju, det vill säga att den består av ett 

fåtal öppna frågor för varje del av vårt teoretiska ramverk. Detta för att ge intervjupersonen 

större möjlighet att påverka intervjuns innehåll och göra det enklare för oss intervjuare att kunna 

arbeta med följdfrågor som uppkommer under intervjuns gång (Alvehus, 2013). 

 

Denna struktur bidrar förhoppningsvis till att det blir enklare för intervjupersonen att följa 

intervjuns flöde men även för vår egen del när det kommer till bearbetningen av data. 

Intervjuguiden är uppdelad i 8 delar som under intervjuns gång kommer att behandlas i 

nedstigande ordning. 
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Delarna är följande: 

 

Inledning 

Här inledde vi intervjun med att få en lite bättre bild av vad för roll den intervjuade har och hur 

företaget ser ut och vad företaget gör. Här diskuteras även generella frågor som varför de gick 

över till moln från första början. 

 

Implementation 

Hur kunden upplevde övergångsprocessen av molnbaserade ERP diskuteras i detta 

ämnesområde. Här ville vi få en generell bild av de fördelar och eventuella svårigheter som 

kunden mötte samt en inblick i hur kunden arbetade steg för steg i denna process. 

 

Flexibilitet 

Hur kunden upplever att systemet är skalbart och hur pass stor förmåga systemet har att anpassa 

sig efter kunden och deras krav.  

 

Säkerhet 

Den här delen handlar om hur kunden upplever den generella säkerheten med moln och vilken 

tilltro de har till molnleverantören. Den avser även att behandla hur företagen agerar vid förlust 

av data och andra säkerhetsrisker samt vad förebyggandet av de olika riskerna innebär. 

 

Kostnad 

Den här delen avser att belysa vad molnet har inneburit kostnadsmässigt i jämförelse med de 

system företaget har använt sig av tidigare. Här talas det även om den nya hanteringen av hård- 

och mjukvara som molnleverantören står för och hur det har varit till kundens fördel. 

 

En överskådlig bild av vad molnet inneburit kostnadsmässigt gentemot det system de haft innan. 

Vi vill alltså veta om den nya hanteringen av hård- och mjukvara hos molnleverantören har 

varit till kundens fördel och hur mycket resurser som efter implementeringen behöver läggas 

på den egna IT-supporten. 
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Tillgänglighet 

Hur pass mobil tillgänglighet kunden har med det nya systemet och hur har åtkomsten 

geografiskt påverkats. Generell överblick om hur intern och extern kommunikationen för 

företaget kan komma att påverkas av ett molnbaserat ERP. 

 

Miljö 

Hur miljön var en faktor till att övergå till molnbaserade ERP då det är sedan tidigare känt att 

moln medför mindre krav på hårdvara och därmed sänker elkostnader- och elkonsumtionen. 

 

Slutfrågor 

Generella frågor om vad deras åsikter kring molnbaserade ERP är och om det är något som vi 

inte tagit upp i intervjun. Vi får också godkännande att använda transkriberingen i uppsatsen. 

 

3.6 Genomförandet av intervjuerna 
 

När kontakten var upprättad med företagen som var villiga att ställa upp på en intervju kom vi 

överens om ett datum och en tid för att genomföra den. Några dagar innan intervjuerna skickade 

vi ut vår intervjuguide till respektive informant för att dem skulle få en tydligare bild om vad 

det handlade om. Detta innebar även att de fick en möjlighet till att förbereda svar på de frågor 

som vi hade tänkt att ställa. Intervjuerna genomfördes som sagt genom telefon vilket gjorde att 

vi kunde sitta i lugn och ro med vår intervjuguide uppe på datorskärmen och informanten kunde 

göra detsamma. 

 

Intervjuerna följde vår intervjuguides utformning och vi började alltid med att fråga om 

informantens samtycke till att vi skulle spela in och transkribera intervjun. Detta då det alltid är 

den intervjuade personen som bestämmer om det som sägs får registreras eller inte (Alvehus, 

2013). 

 

En viktig färdighet som intervjuare är att kunna lyssna aktivt och få respondenten att tala snarare 

än en själv, det är ju trots allt berättelsen som personen man intervjuar pratar om som man är 

intresserad av (Alvehus, 2013). För att vara kunna vara så goda lyssnare som möjligt så valde 

vi att spela in intervjuerna så att vi inte behövda lägga energi på att föra anteckningar vilket 

gjorde att allt vårt fokus låg på att lyssna på personen vi intervjuade.  Genom att vara tyst när 
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den intervjuade personen har avslutat en mening ger man henne eller honom en möjlighet att 

tänka efter och berätta vidare (Alvehus, 2013). Detta var en intervjuteknik som vi anammade 

vilket visade sig vara en förvånansvärt effektiv metod som gav oss längre och mer detaljrika 

svar på de frågor som vi ställde. Vår semistrukturerade intervjuguide gjorde att vi kunde 

anpassa intervjun och dess frågor beroende på vilken grad av kunskap om ämnet som den vi 

intervjuade hade. Detta gjorde att intervjuerna hade ett bra flyt och att vi aldrig fastnade vid 

några oklarheter. 

 

Vi var lite oroliga över att teknologin inte skulle samarbeta och att intervjuerna kanske inte 

skulle spelas in eller att ljudkvaliteten skulle bli alldeles för dålig och ohörbar inför 

transkriberingen. För att reducera de riskerna så använde vi oss av två inspelningsenheter, en 

telefon men även en dator med en extern mikrofon för att minimera riskerna att något skulle gå 

fel. Vår utgångspunkt var att intervjuerna skulle ta ungefär 20 minuter att genomföra och de 

hamnade alla runt 20 minuter plus eller minus 3 minuter. 

 

3.7 Bearbetning av data 

 

Efter att vi samlat in alla intervjuer så började vi att transkribera dem. Vi valde att bara 

transkribera det som var relevant för empirin och uteslöt exempelvis vissa delar i inledningen 

av samtalen eftersom det inte hade något värde för empirin. Vi valde även att inte skriva ner 

intonationer, pauser eller replikväxlingar (Alvehus, 2013) då vi upplevde att detta inte var något 

som påverkade de svaren vi fick. 

När intervjuerna väl var transkriberade så kunde vi sammanställa dessa enligt de olika områden 

som vi har beskrivit i vårt teoretiska ramverk. På så sätt kunde vi föra in delar av svaren enligt 

ämnesområde för att sedan låta dessa jämföras med teorin och få en enklare överblick över vad 

som sagts rent generellt om varje område. 
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3.8 Reliabilitet och validitet 
 

För att styrka tillförlitligheten i vår undersökning så var tanken att vi skulle intervjua fyra olika 

tillverkningsföretag vid olika tillfällen för att få svar från informanter med samma 

förutsättningar. Då det slutade med att vi enbart intervjuade tre företag så kan tillförlitligheten 

anses en aning bristfällig i jämförelse om vi hade intervjuat fyra eller fler. Målet var att få ett 

forskningsresultat som är upprepningsbart och reliabelt (Alvehus, 2013). Därför så hade alla 

informanter alltid samma förutsättningar under intervjuerna vad gäller intervjuunderlag. 

Eftersom vi intervjuare blir en aktiv del i informanternas svarsprocesser (Alveshus, 2013), så 

var det viktigt att vi båda alltid var medverkande i samtalet. 

 

Undersökningen skulle även vara så giltig som möjligt. Målet här var därför att få intervjun 

undersöka det som vi faktiskt ville undersöka (Alvehus, 2013). För att lyckas mäta det vi ville 

mäta så utgick vi från vårt teoretiska ramverk när vi utformade intervjuunderlaget. Frågor som 

inte kunde ställas mot vår teori användes därför inte. 

 

Vi är medvetna om att kunskapen hos informanterna skulle kunna variera då alla inte hade 

likadana roller i sina företag och att dialogerna kunde utspela sig olika beroende på 

informantens tidigare kunskaper (Alvehus, 2013). Därför försedde vi alla informanter med 

intervjuunderlag innan intervjuerna för att de skulle kunna förbereda sig och få en bild av vad 

vi efterfrågade. 

 

3.9 Etiska aspekter 
 

Att tänka på de etiska aspekterna är viktiga i alla typer av undersökningar men kanske 

framförallt i kvalitativa studier, eftersom man har så få informanter som ger så mycket 

information av sig själva (Hedin, 1996). Detta var något som vi tänkte på redan i början när vi 

skickade ut vårt kontaktmail till de olika företagen. I kontaktbrevet så poängterade vi att 

personen och företaget som skulle intervjuas skulle få vara helt anonyma om inget annat 

önskades. Detta var något som vi ytterligare tog upp i början av varje intervju då vi återigen 

frågade om intervjupersonen i fråga godkände om att vi nämner den eller dess företag vid namn 

i uppsatsen. Förutom anonymiteten så spelade vi även in intervjuerna för att underlätta vår 

bearbetning av data. Detta skedde alltid i samtycke med informanten då vi i inledningsfasen 
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frågade om de godkände att vi spelade in samtalet. Allt deltagande är frivilligt och de 

informanter man intervjuar måste ge sin tillåtelse efter noggrann information (Hedin, 1996). 

 

I slutet av varje intervju förklarade vi för informanten att vi även skulle transkribera intervjun 

och vi frågade därför om deras godkännande och ifall de ville se transkriberingen innan vi 

använde det i uppsatsen. Enligt Hedin (1996) bör man gärna erbjuda informanten att ta del av 

resultatet i någon form vilket vi gjorde i slutet av varje intervju då vi erbjöd oss skicka uppsatsen 

till respektive informant när den var färdigställd. 
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4  Resultat 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogörs för resultatet av de intervjuer som genomförts med tre tillverkande 

företag samt en extern person med kunskaper inom ERP-system. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Implementation 
 

Den generella bilden över implementeringen av ERP-systemet ansågs vara en väl fungerande 

process enligt de informanter vi intervjuade. Det går att urskilja tydliga likheter i svaren från 

informanterna. 

Implementeringen och implementeringstiden ansågs aldrig vara något problem och det var inte 

en smärtsam process för något utav företagen som vi intervjuade. Ola Schutz trodde att det 

skulle vara smidigare att implementera ett molnbaserat affärssystem vilket stämmer överens 

med de svar som uppkom från informanterna i företagsintervjuarna.  

En av informanterna ansåg att implementationen måste delas upp i två delar, en teknisk och en 

verksamhetsimplementation. Den tekniska implementationen var inte något problem då den 

fungerade som den skulle men svårigheterna uppkommer i den senare delen av 

implementationen. Enligt informanten så innebär en förändring av ERP-system förändringar i 

hela verksamheten. Då krävs det att det innefattas många personer vilket kan innebära 

komplikationen i fattandet av beslut och dylikt. 

 

4.2 Flexibilitet 
 

Skalbarhet 

Den generella bilden angående flexibilitet är delad då företagen upplever ERP-systemens 

skalbarhet på olika sätt. Det visas en likhet mellan två av företagen, där båda ser sig själva som 

för små för att uppleva ökad skalbarhet. 
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Två av informanterna upplever att deras företag inte är tillräckligt stora för att märka av 

skalbarheten. Vidare menar de att skalbarheten kommer bli mer aktuellt i framtiden då företaget 

växer. 

En av informanterna beskriver att de haft nytta av skalbarheten, då de fått uppleva den när de 

startat dotterbolag i Australien som påvisat hur snabbt och enkelt det gått för dem där. Ola 

Schutz tror att skalbarheten är en medkommande fördel med molnbaserade ERP-system 

eftersom företag med traditionella ERP-system tenderar att enbart använda 25 % av kapaciteten. 

Vidare menar Schutz att det finns stora fördelar med att enbart använda sig av de resurser som 

företagen har behov av. 

Uppdaterad mjukvara och funktionstillägg 

Det visas en likhet mellan två av företagen som här menar att de i nuläget är för små för att 

utöka sina system. Två av de tre intervjuade företagen har inte implementerat några ytterligare 

funktioner i sina ERP-system ännu. En av informanterna förklarar detta med att deras system 

körs i en permanent standard och att hen i nuläget inte tror att systemet kommer kräva ytterligare 

funktionaliteter. Den andra informanten nämner att deras företag i nuläget är för litet för att 

utöka sitt system men vid expandering så skall det inte vara ett problem att föra in extra 

funktionaliteter. Den tredje informanten menar att svårigheten med att implementera en ny 

funktion i ERP-systemet beror på vad det är för typ av funktion, eftersom det är enkelt som 

användare att själv ta fram en del funktionaliteter men att vissa helt nya funktionaliteter ofta 

kräver extern hjälp eller en IT-avdelning med den kapaciteten. Schutz menar att en av 

fördelarna med molnbaserade tjänster är valet av flera applikationer. Då har användarna 

möjligheten att innan en investering välja den applikation med funktioner som stämmer rätt in 

för företagets krav.  
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4.3 Säkerhet 

 

En högre nivå av säkerhet 

Den generella upplevelsen av att ERP-system i molnet bidrar med en högre nivå av säkerhet är 

gemensam för de tre företagen som intervjuats. De har allihop ett förtroende till leverantören 

och två av tre företag anser att leverantören sköter säkerheten bättre än vad de själva hade 

kunnat göra.  

Både den första och tredje informanten anser att leverantören av affärssystemet sköter 

säkerheten med en högre nivå än om de själva hade varit ansvariga. De upplever båda 

molnlösningens säkerhet som en trygghet. Den andra informanten menar att den högre nivån 

av säkerhet är något som hen hoppas på finns där, men att hen inte har någon kunskap om exakt 

vad det innebär, mer än att ingenting hittills har hänt. 

Ola Schutz är skeptisk till säkerheten då han anser att trots att skydden är bra så finns det vissa 

hot som företagen bör vara medvetna om med ett molnbaserat ERP-system. Trots det så ser han 

fler fördelar än nackdelar med säkerheten i molnet. 

Backup 

Den generella upplevelsen av backup med affärssystem i molnet är att samtliga informanter har 

säkerhetsfunktionen backup som en del i avtalet med leverantören. Det går därför att se likheter 

som tyder på att samtliga företagen har förtroende för leverantörens hantering av backup. 

Den första informanten nämner att det finns generella procedurer i avtalet om vad leverantören 

garanterar och lovar när det gäller backup. Vidare påpekar hen att de istället för att byta band i 

sina backupstationer kan koncentrera sig på utvecklingen av verksamheten. Den andra 

informanten tror och räknar med att backup är en del i deras avtal med leverantören. Den tredje 

informanten påpekar att backup och annat säkerhetsarbete sker i datacentret som leverantören 

står för. 
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4.4 Kostnad 

 

Reducerade kostnader 

Den generella bilden av att kostnaderna skulle reduceras med ett affärssystem i molnet är kluven 

mellan företagen. Två av företagen menar att kostnaden är antingen högre eller det samma som 

deras tidigare ERP-system. 

Den första informanten menar att de betalar högre licensavgifter idag än då de tidigare använde 

ett gammalt och avskrivet system. Vidare anser hen att de får ut mer för pengarna med det nya 

systemet. Den andra informanten anser att själva kostnaden varken är plus eller minus men att 

hanteringen med det nya systemet är smidigare än det gamla vilket hon i sin tur tror kan reducera 

kostnaderna. Den tredje informanten anser att deras kostnader har reducerats då de för tillfället 

betalar en abonnemangsavgift per år som ligger på hälften av kostnaderna jämfört med andra 

system. 

Reducerade säkerhetskostnader 

Den generella upplevelsen av säkerhetskostnaderna är även den kluven. Bara ett av tre företag 

som intervjuades tro att deras säkerhetskostnader har minskat med ett affärssystem i molnet. 

Den första informanten tror inte att de sparar några pengar på deras affärssystem då de betalar 

lika mycket i avgift till leverantören som om de själva hade varit ansvariga för säkerheten. 

Vidare tror hen att de får en högre säkerhetsnivå med molnleverantören. Den andra informanten 

tror inte att deras säkerhetskostnader har minskat då hen tror att företaget fortfarande är för litet 

och därmed inte kräver någon större säkerhet. Den tredje informanten tror att hen betalar mindre 

pengar för säkerheten i nuläget än vad de hade gjort med ett annat ERP-system. 

Reducerade krav på IT-resurser 

Det går att se likheter mellan två av informanternas svar som tyder på att molnbaserade 

affärssystem bidrar till reducerade krav på företagens egna IT-resurser. 

Den första och tredje informanten menar att de inte längre behöver tänka på IT-resurserna inom 

företaget då ansvaret och kraven sköts externt hos deras leverantör istället. Detta medför att 

företagen tillåts fokusera på sin egen utveckling istället för att lägga resurser på IT-support. 

Vidare så menar företagen att molnleverantören sköter dessa krav bättre än vad de själva kunnat 

göra på egen hand. 
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Långsiktiga kostnader 

Ett av tre intervjuade företag ansåg att de sparar in på långsiktiga kostnader. Den första 

informanten anser att själva årskostnaden inte skiljer sig så mycket mot det system som de 

tidigare hade. Vidare menar hen att pengarna sparas in långsiktigt då de slipper betala 

uppgraderingskostnader då det är leverantören av ERP-systemet som står för de kostnaderna. 

 

4.5 Tillgänglighet 
 

Mobil tillgänglighet 

Upplevelsen av den tillgänglighet som ett affärssystem i molnet innebär är enhetlig. Alla 

informanter är eniga om att den mobila tillgängligheten blivit bättre med systemet. Det visar 

sig vara olika faktorer som bidrar till denna förbättrade tillgänglighet hos företagen; 

internetanslutning, ubikvitet och förminskad stilleståndstid av servrar. 

Den första informanten anser att för att kunna ta del av tillgängligheten med molnet, så krävs 

det vissa kritiska faktorer som förutsättningar i form av en god internetanslutning. Vidare menar 

han att de nu fått en bättre kontakt med omvärlden än tidigare, då de skickar iväg driften. Den 

andra informanten anser att tillgången geografiskt, oberoende av enhet, är en fördel. Den tredje 

informanten påpekar att leverantörens förmåga att hålla servrarna igång utan komplikationer är 

en fördel inom tillgänglighet.  

Schutz anser att tillgängligheten är vital för företag oavsett organisationsstorlek. Vidare anser 

han att det måste gå snabbt att få tillgång till uppdaterad information vart du än befinner dig 

någonstans. 

Förbättrad kommunikation 

Två av tre företag anser att kommunikationen har förbättrats genom att ha ett affärssystem i 

molnet. Det går att se likheter som tyder på att det med systemet blir lättare att förmedla 

information internt inom företaget. 

Den andra informanten anser att kommunikationen flyter på smidigare. Vidare anser 

informanten att kommunikationen har blivit mer direkt och tydlig och att det är lättare att fördela 

arbete på begäran. Den tredje informanten anser att det är lättare att förmedla arbetsuppgifter 

då alla inom företaget oavsett avdelning arbetar i samma system. Den tredje informanten anser 

det lättare att följa sina kollegors arbete i det molnbaserade affärssystemet. 
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4.6 Miljö 

 

Miljövänliga faktorer 

Alla informanter och Ola Schutz påstår att miljö inte är en betydande faktor för företag att 

övergå till moln. Vidare menar de att andra faktorer än miljö spelar en större inverkan. Den 

andra informanten påpekar att miljövänligheten inte var något som de aktivt letade efter när de 

letade leverantör av molnbaserade affärssystem. Informanten säger även att trots att det inte var 

miljövänlighet som de sökte efter så har det ändå framkommit efterhand i samband med bytet 

till systemet. Detta visar sig främst i att pappershanteringen hos företaget har minskat. 
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5 Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel diskuteras och jämförs resultatet av studien med teorin och det teoretiska 

ramverk som beskrivs i litteraturgenomgången. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Implementation 

 

Implementeringsprocess 

De informanter som vi intervjuade ansåg allihop att implementeringsprocessen för deras 

respektive molnbaserade affärssystem gick till på ett smidigt sätt. Detta stämmer överens med 

Makkar & Bist (2012) då de nämner att det är mer effektivt att implementera ett molnbaserat 

affärssystem i jämförelse med ett traditionellt. Vidare nämner Makkar & Bist (2012) att 

implementeringsprocessen tar cirka 2-3 veckor men det är inget som vi hittade stöd för i vår 

empiri, då t.ex. informant 3 nämner att implementationen snarare tog 2-3 månader att 

genomföra. 

 

Informant 1 påpekar även att en implementation måste delas upp i två delar, en teknisk och en 

verksamhetsimplementation. Den tekniska implementationen som förmodligen är den som 

Makkar & Bist (2012) syftar på var en effektiv process medan den andra delen av 

implementationen var betydligt tuffare enligt Informant 1. Detta tror vi är en viktig poäng då 

precis som informant 1 säger så innebär en förändring av ett ERP-system också en förändring 

av verksamheten. Effektiviteten av den tekniska implementationen tror vi beror på det som Ali, 

Nasr & Geith (2017) framför i sin artikel, d.v.s. att företag som köper molnbaserade ERP-

system köper redan färdiga lösningar som är redo att direkt implementeras i verksamheten. 
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5.2 Flexibilitet 
 

Skalbarhet 

Enligt Marston et. al (2011) så innebär molntjänster en ökad skalbarhet då företagen kan öka 

eller reducera sina dataresurser i takt med deras behov. Informant 1 ansåg sig inte uppleva 

skalbarheten just nu men såg potential inför framtiden. Detta tror vi beror på att Kiviks Musteri 

som informant 1 arbetar på fortfarande är i implementationsfasen av sitt molnbaserade 

affärssystem. Vidare tror vi att de helt enkelt inte har använt sitt affärssystem tillräckligt mycket 

för att kunna uppleva den skalbarhet som Marston et al (2011) syftar på. Johansson et al (2015) 

nämner att skalbarheten tillåter företaget att anpassa sig efter snabba förändringar för att möta 

marknadens behov och speciellt säsongsbundna företag där efterfrågan ökar och minskar efter 

årstid vilket vi anser stämmer överens med Kiviks Musteri. 

 

Informant 2 anser sig inte känna av skalbarheten alls vilket baseras på att företaget är alldeles 

för litet. Företagets behov förändras inte då de flesta delarna av verksamheten håller sig på 

samma nivå under ett år. Omfattningen av den andra informantens affärssystem är enbart tre 

moduler vilket innebär att det är ett mindre affärssystem. Vi anser att det är logiskt att 

skalbarheten inte känns av om det inte finns ett expanderingsbehov eller om företaget inte 

behöver använda sig av mer resurser.  

 

Enligt Ola Schutz så är molnbaserade ERP-system en fördelaktig lösning, då han enligt 

erfarenhet vet att företag som investerar i ett traditionellt ERP-system oftast bara använder 25 

procent av systemet. Detta stämmer överens med det Marston et. al (2011) nämner: att 

skalbarheten för molnbaserade ERP blir lönsam rent kostnadsmässigt då företagen tillåts 

använda det som de faktiskt använder och undviker att betala för överflödiga resurser.  

 

Informant 3 uttrycker sig följande om skalbarheten: 

 

“Till exempel när vi startade ett dotterbolag i Australien. Då är det ju så enkelt att man sätter 

upp ett nytt bolag i Netsuite och det åker dit en kille, startar sin webbläsare, och sen har vi 

fakturering, koncernredovisning, lagerstatus, allt på en gång klart och färdigt. På en 

eftermiddag. Det finns inte många affärssystem som slår det.”  
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Detta visar på att skalbarheten upplevs som en fördel för just Handheld som använder 

affärssystemet Netsuite. Genom att utöka sin verksamhet så har de kunnat testa på den 

skalbarheten som Marston et al (2011) nämner. Makkar & Bist (2012) nämner att investeringar 

i traditionella ERP är en stor uppoffring av resurser och att skalbarheten vid en eventuell 

expandering innebär komplikationer med införskaffandet av nya servrar och hårdvara. Enligt 

det som informant 3 påpekar så uppstår det inga komplikationer vid expandering då det snarare 

är en smidig och problemfri process. 

 

Trots att det endast är ett av tre företag som påstår sig ha upplevt skalbarheten som Marston et 

al (2011) nämner så anser vi ändå att det kan ses som en upplevd fördel. Detta eftersom företaget 

som har upplevt skalbarheten är det enda företaget som har haft behovet av att utöka sina 

resurser.  

 

Uppdaterad mjukvara och funktionstillägg 

Makkar & Bist (2012) nämner att med ett molnbaserat affärssystem så är det enkelt för 

användarna att köpa till funktionstillägg och implementera dem i systemet. Informant 1 nämner 

att de kommer att köra mycket standard, d.v.s. de standardlösningarna som affärssystemet 

kommer med utan några extra tillägg eller modifieringar. Vidare nämner informant 1 att i deras 

molnbaserade affärssystem så sköter leverantören alla uppgraderingar och det enda dem själva 

behöver göra är att godkänna dem. Detta stämmer överens med det som Makkar & Bist (2012) 

nämner om att det är leverantören som står för uppgraderingarna som kunden inte behöver 

betala stora summor för. 

 

Informant 2 säger att de i nuläget är för små för att utöka sitt system, men om de skulle behöva 

utöka, så tror de inte att det skulle vara några problem att köpa eventuella funktionstillägg och 

implementera dessa i systemet. 

 

Slutligen indikerar detta att uppdaterad mjukvara är något som företagen kan förvänta sig utav 

ett samarbete med en leverantör av molnbaserade affärssystem. Vidare ser vi det som en fördel 

då det innebär att företagen inte behöver lägga resurser på att uppdatera mjukvaran. 
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5.3 Säkerhet 

 

En högre nivå av säkerhet 

Samtliga företag anser att ett affärssystem i molnet bidrar med en högre nivå av säkerhet. Detta 

stämmer överens med det som Barakovic & Husic (2016) säger om att säkerheten i molnet är 

högre än vad det är hos traditionella on-premise lösningar. 

 

Informant 1 uttrycker sig på följande vis: 

“Och rent fysiskt både drift och datasäkerhet så är nivån på de här datahallarna och vad 

Amazon och Infor kan ligga på, vi är ju inte ens nära. Det är sådana investeringar för att 

komma upp på samma nivå så vi hade behövt stänga ner halva företaget. Så vi känner oss 

mycket tryggare med det här” 

 

Informant 1 menar att leverantörerna har investerat en stor mängd kapital för att kunna bibehålla 

en så bra säkerhet som möjligt. Vidare menar informant 1 på att det är sådana stora investeringar 

att de själva inte skulle kunna mäta sig med leverantörerna om de skulle stå för säkerheten 

själva. Detta stämmer överens med det som Barakovic och Husic (2016) påpekar: att säkerheten 

i molnet sköts av personer med hög expertis inom området. 

 

Informant 3 stärker uttalandet från informant 1 på följande sätt: 

“Alltihopa sker bakom kulisserna i ett datacenter på Irland. Helt förträffligt och antagligen 

mycket bättre än vad vi kan göra på egen hand”  

 

Informant 3 påpekar även hen om att säkerheten som leverantören står för förmodligen är 

mycket bättre än om de skulle stå för säkerheten själva. Resultatet talar tydligt för att 

molnbaserade affärssystem innebär en högre nivå av säkerhet, men det talar även för att 

användarna förlorar en del av insynen i säkerhetsarbetet. De företag som har intervjuats är små 

till medelstora vilket kan innebära att dem inte har samma säkerhetsrisker som ett större företag. 

Att förlora insynen i säkerhetsarbetet tror vi kan vara mer riskfyllt för ett större företag som har 

mer information att hantera.  

 

Två av tre företag hade tillräckligt med kunskap om säkerhet för att kunna uttala sig om vad de 

tror om att affärssystem i molnet bidrar med en högre nivå av säkerhet. Dessa två företag 
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upplever det som fördelaktigt att låta leverantören hantera säkerheten och tror att de gör ett 

bättre arbete än om de själva skulle stå för den. Detta tror vi beror på det faktum att företagen 

har ett stort förtroende till molnleverantören då de upplever att molnleverantören har en högre 

expertis och mer resurser till säkerhetsarbetet. 

 

Backup 

Backup ses som en självklarhet i samarbetet med leverantören enligt samtliga informanter. 

Makkar & Bist (2012) nämner att med ett affärssystem i molnet så förser leverantören med 

backup och återhämtning av data, vilket reducerar ett problem från kunden. Informant 1 

uttrycker sig på följande vis som är enhetligt till det som Makkar & Bist (2012) säger: 

 

“Det ingår ju liksom i samarbetet. Och det som händer är ju att IT-avdelningen eller som 

stödfunktion i företaget kan koncentrera sig mer på att utveckla verksamheten än att lägga tid 

på att byta band i backupstationer och sådant”  

 

Informant 1 menar med detta att istället för att deras IT-avdelning lägger tid och resurser på att 

hantera arbetet av backup och återhämtning kan fokusera på aktiviteter som utvecklar 

verksamheten. På liknande sätt så anser informant 3 att det är fördelaktigt att de inte längre 

behöver tänka på saker som backup, eftersom allting sker bakom kulisserna hos leverantören. 

 

Enligt svaren så kan vi konstatera att faktumet att leverantören står för backup av data gör att 

företagen inte längre behöver fokusera på backup och kan istället lägga resurser och fokus på 

annat, t.ex. utveckling av verksamheten, vilket kan ses som fördelaktigt med att ha 

affärssystemet i molnet. Vi tror att förtroendet som företagen har till molnleverantörerna är 

anledningen till att de upplever backup som en självklarhet och då det även oftast ingår i avtalen. 
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5.4 Kostnad 

 

Reducerade kostnader 

Linthicium (2009) menar att molnbaserade ERP-systems kostnadseffektivitet är påtaglig då det 

krävs mindre initial investering än vid traditionella ERP. Vidare menar Linthicium (2009) att 

företag med molnbaserade ERP-system undgår kostnader från fysiska servrar, hård- och 

mjukvara, underhåll och datacenterlokaler. Informant 3 från vår undersökning påstår med 

säkerhet att deras molnbaserade ERP-system reducerar deras kostnader. Samma företag menar 

att abonnemangsavgiften som de betalar varje år ligger på hälften av vad de annars skulle behövt 

betala för ett ERP åt ett företag av deras storlek. 

 

Informant 1 uttrycker sig följande gällande reducerade kostnader: 

 

“Alltså det blir ju lite bokföring över det. Vi betalar ju helt klart högre licensavgifter för det 

nya idag. Men vi slipper ju då göra uppgraderingar och de bitarna. Vi får mer för pengarna. 

Det var ju rätt så billigt innan då det var ett gammalt system och det var avskrivet”  

 

Informant 1 menar på att systemet som de använde sig av tidigare var ett gammalt system som 

inte kostade så mycket att ha i drift. Vidare påpekar informant 1 att det gamla systemet även 

var avskrivet vilket gör att det inte längre utgör en kostnad. Informant 1 påpekar dock att trots 

att de betalar högre licensavgifter med det nya molnbaserade affärssystemet så får de mer valuta 

för pengarna som de har investerat i det nya i jämförelse med det gamla systemet men att själva 

kostnaderna inte har reducerats. Däremot påpekar informant 1 att pengar sparas in mer 

långsiktigt då de slipper betala för uppgraderingskostnader, eftersom leverantören står för de 

utgifterna. 

 

Upplevelsen om att molnbaserade affärssystem skulle innebära reducerade kostnader skiljer sig 

mellan de företag som har intervjuats. Detta tror vi beror på att de har olika referenspunkter 

som dem jämför det nya molnbaserade affärssystemet med. Informant 1 jämför det nya 

molnbaserade affärssystemet med ett äldre system som dessutom var avskrivet. Detta innebär 

att jämförelsen inte blir densamma som om de hade haft ett nyare affärssystem att jämföra med. 

Vi tror även att valet av leverantör spelar stor roll för kostnaden då olika leverantör har olika 
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pris på sina affärssystem. Svaren är således inte enhetliga om att molnbaserade affärssystem 

innebär reducerade kostnader vilket gör att det inte kan ses som en upplevd fördel. 

 

Reducerade krav av IT-resurser 

Informant 1 och informant 3 uttrycker sig på följande vis vilket tyder på att även kraven på 

interna IT-resurser minskar med ett affärssystem i molnet: 

 

“Det som händer är ju att IT-avdelningen eller som stödfunktion i företaget kan koncentrera 

sig mer på att utveckla verksamheten än att lägga tid på att byta band i backupstationer och 

sånt. Så på så sätt skapar det mer värde, bättre att låta någon annan göra det som som de är 

duktiga på så kan vi fokusera på det som vi är duktiga på.” (Informant 1) 

 

“Allt det där kan vi glömma. Alltihopa sker bakom kulisserna i ett datacenter på Irland. Helt 

förträffligt och antagligen mycket bättre än vad vi kan göra på egen hand” (Informant 3) 

 

Enligt Makkar och Bist (2012) så beror detta på att det är leverantören som står för all form av 

hantering av hård- och mjukvara vilket sänker kraven på företagens egna resurser. 

Undersökningen tydliggör att molnbaserade affärssystem frigör resurser hos företagen och  det 

upplevs därför som en fördel hos samtliga företag. 

 

 

5.5 Tillgänglighet 
 

Mobil tillgänglighet 

Enligt Zhong & Rohde (2014) så möjliggör molnet att IT-resurser kan bli tillgängliga vilken tid 

som helst på vilken geografisk plats som helst. Detta påpekar även Makkar & Bist (2012) då de 

nämner att den mobila tillgängligheten blir enklare då vilken enhet som helst med en 

internetuppkoppling kan få tillgång till systemet. Informant 2 uttrycker sig följande om den 

mobila tillgängligheten: 

 

“Det är det bästa som finns med molnet. Att det inte spelar någon roll vilken manick du har i 

handen. Hur liten den ärm eller hur stor och vart du är någonstans. Du kan ju alltid göra det 

du vill.” (Informant 2) 
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Informant 2 anser att den mobila tillgängligheten är den främsta fördelen med att använda sig 

av ett affärssystem i molnet just av den anledningen att det ökar ubikviteten. Vi tror att det 

upplevs som en fördel då denna tillgänglighet ökar effektiviteten i hela företaget. Det möjliggör 

en enklare metod för att kunna ta del av informationen som finns i företaget. Vidare tror vi att 

arbetsflödet effektiviseras på grund av att all information som behövs finns tillgänglig hela 

tiden. 

 

Slutligen kan vi konstatera att den mobila tillgängligheten upplevs som en fördel för samtliga 

informanter men de upplever olika fördelar med den. Detta tror vi kan bero på att företagen har 

olika definitioner på vad tillgänglighet innebär även om alla svar tyder på att tillgängligheten 

har förbättrats. Att tillgängligheten har förbättrats innebär att företagen har en konsekvent 

tillgång till systemet och att de kan få åtkomst till all information när som helst och vart som 

helst. 

 

Förbättrad kommunikation 

Enligt Makkar & Bist (2012) så förbättras kommunikationen mellan olika parter som alla 

använder samma system. Vidare påpekar de att ett affärssystem i molnet kan underlätta utbytet 

och användandet av information med andra företag som också driver sina system via molnet. 

 

Informant 1 anser inte att systemet de använder påverkar kommunikationen inom företaget. 

Vidare menare informant 1 att det är andra system som påverkar kommunikationen i företaget 

vilket går emot det som Makkar & Bist (2012) påpekar. Vi tror att informant 1 inte upplever en 

förbättrad kommunikation då dess företag befinner sig i implementationsfasen. Detta innebär 

att de ännu inte har kunnat mäta eller uppleva om det faktiskt för med sig en förbättrad 

kommunikation eller ej.  

 

Informant 2 och 3 indikerar att kommunikationen har förbättrats i sambandet med 

affärssystemet i molnet. Informant 2 uttrycker sig på följande vis: 

 

“Ja det är smidigare och mycket bättre. Vi behöver inte tjafsa längre. Jag tycker det är helt 

underbart. Jag får på mail att någon vill se det och det och man säger okej och skickar tillbaka 

och det är ingenting, det är jättesmidigt. Och jag behöver inte sammanställa saker och skicka 
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saker till banken eller någon fond utan det går väldigt snabbt att ge den informationen.” 

(Informant 2) 

 

Svaret från informant 2 indikerar att även utbytet av information mellan både interna och 

externa parter har ökat i enlighet med det som Makkar & Bist (2012) påpekade. Informant 2 

nämner att en modul av affärssystemet i molnet som de har är fakturering. Detta är en modul 

som omfattar företagets kunder vilket kräver ett utbyte av information mellan båda parter. 

Informant 2 anser att den externa kommunikationen i det sammanhanget har förbättrats vilket 

pekar på att kommunikationen kan anses som en fördel i det fallet. 

 

Informant 3 förklarar förbättringen av kommunikationen på det här sättet: 

 

“Ja, alla jobbar ju i samma system och alla jobbar i samma språk så det är lättare att förmedla 

uppgifter. Vi jobbar ju alla i systemet på ett eller annat sätt oavsett om vi jobbar med 

försäljning, logistik eller ledning. T.ex. så rapporterar säljare in sina möjliga affärer direkt in 

i systemet. Så att vi på ett lättare sätt kan följa varandras arbete, i systemet. Ringer en kund till 

service då ser service vad säljaren har lovat och inte lovat, exempelvis” (Informant 3) 

 

Informant 3 anser att den interna kommunikationen har förbättrats i samband med att alla inom 

företaget använder sig av samma system. Vidare menar informant 3 att företagens olika 

avdelningar har bättre insyn i varandras arbete vilket bidrar till en ökad kommunikation.   

 

Svaren från informant 2 och 3 indikerar att förbättrad kommunikation är en upplevd fördel med 

det molnbaserade ERP-systemet. 

 

5.6 Miljö 

 
Miljövänliga faktorer 

Linthicium (2009) menar att förmågan att kunna dela leverantörens IT-resurser med fler av 

deras kunder gör att företaget undgår onödig elkonsumtion från servrar och annan hårdvara i 

ett eget datacenter. Svaren från informanterna är eniga i att miljö inte var en orsak till att övergå 

till molnbaserade ERP-system. Informant 1 och 3 nämner att miljö inte var något som de tänkte 
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på när de valde att införskaffa ett molnbaserat affärssystem. Informant 2 uttrycker sig på 

följande vis om miljö: 

 

“Jag vet inte om jag tänkte på miljön då. Det var ju inte att vi hade det som krav att ge oss det 

mest miljövänliga systemet, det var inte så vi tänkte men det blev ju så ändå. Genom att som 

jag sa att pappershantering har minskat. Det känns otroligt bra, vi använder minst hälften så 

lite papper som innan.  Det är en otrolig minskning på allt sådant, vilket är helt underbart.” 

 

Informant 2 menar att miljö inte var något de tänkte på då de införskaffade ett affärssystem i 

molnet men att det ändå har bidragit med miljövänliga faktorer. Enligt informant 2 så har 

pappershanteringen minskat ordentligt sedan de implementerade ett molnbaserat affärssystem. 

Detta indikerar att informant 2 ändå anser att miljövänliga faktorer har uppkommit efterhand i 

samband med implementationen. 

 

Slutligen så kan vi konstatera att miljö inte är en fördelsfaktor som står till grund för att övergå 

till molnbaserade affärssystem antagligen eftersom andra fördelar väger tyngre precis som 

Schutz säger: 

 

“Jag tror däremot inte att det är främsta anledningen. Jag tror att oftast är det pengarna som 

väger tyngre än miljöaspekter. Jag tror att det är längre ner på listan.” 

 

Trots det så framkommer ändå miljövänliga faktorer med ett molnbaserat affärssystem enligt 

informant 2 vilket tyder på att miljövänligheten kan vara en upplevd fördel men det är inget vi 

kan dra någon slutsats om. 
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6  Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

I studiens sista kapitel redogörs för de slutsatser som kan dras efter den genomförda studien 

och här besvaras även studiens frågeställning. 

___________________________________________________________________________ 

 

Studiens frågeställning är ”vilka fördelar upplever tillverkande företag med att placera delar 

eller hela sitt affärssystem i molnet?” vilken vi avser att besvara utifrån det som framkommit i 

uppsatsens resultat och diskussionsavsnitt. Vår slutsats baseras även på de fördelsområden som 

nämnts i vår teoretiska ramverk och är uppbyggd enligt samma struktur (Figur 2.1). 

 

Implementationen upplevs som en fördel då samtliga informanter antydde att det var en snabb 

och smidig process utan några komplikationer. 

 

Flexibiliteten och skalbarheten kunde bara upplevas av ett av de tre företagen som intervjuades. 

Detta tror vi beror på att de två andra företagen antingen är för små eller inte använt systemet 

tillräckligt länge för att kunna uppleva skalbarheten. Trots det så tyder diskussionen på att 

skalbarhet är en upplevd fördel för de tillverkande företag som har behovet av att utöka sina 

resurser. Att leverantören står för att uppdatera mjukvaran upplevs som en fördel enligt 

undersökningen. 

 

Reducerade kostnader är inte en upplevd fördel med molnbaserade affärssystem då det baseras 

på vilket tidigare system som det jämförts med. De reducerade kraven för företagens IT-

resurser upplevs däremot som en fördel med molnbaserade affärssystem.  

 

Slutsatsen är att en högre nivå av säkerhet upplevs som en fördel av de tillverkningsföretag som 

intervjuades. Detta eftersom informanterna ansåg att leverantörerna har en större expertis och 

fler resurser för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.  Angående backup upplevs det som en 

fördel i samarbetet med en leverantör av molnbaserade affärssystem för samtliga informanter. 

Detta eftersom de då kan använda sina resurser på verksamhetsutveckling istället. 

 

Den mobila tillgängligheten upplevs som fördel av samtliga företag då de har en konsekvent 

åtkomst till systemet och dess information. Förbättrad kommunikation är en upplevd fördel och 
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främst för att ett molnbaserat ERP-system bidrar till en mer direkt kommunikation mellan olika 

parter. 

 

Miljövänliga faktorer är inget som företagen har i åtanke vid införskaffandet av ett molnbaserat 

affärssystem. Trots det så framkommer vissa miljövänliga faktorer hos ett av företagen i studien 

vilket skulle kunna tyda på att det är en upplevd fördel men det är inget vi kan dra en slutsats 

om.  

 

Slutligen så ansågs 8 av de 10 fördelar som studien baserade sin undersökning på vara upplevda 

fördelar av de företag som deltog i undersökningen.  
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B1. Intervjuguide 

 
Inledning 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Får vi nämna er vid namn i vår uppsats eller vill ni vara anonyma? 

Hur många anställda har ni? 

Vill du berätta lite om ert företag och vad ni gör? 

Vad har du för roll i företaget? 

Vilka delar av ert affärssystem har ni i molnet? Bokföring, Fakturering, CRM osv? 

Vad var anledningarna till varför ni valde att skaffa ett ERP-system i molnet? 

Hur länge har ni haft ert ERP i molnet? 

Nu tänkte vi gå över till lite mer specifika frågor som vi har byggt upp med ett eget ramverk 

som grund. Vi har delat upp vårt ramverk i 6 ämnesområden som vi har tänkt att undersöka. Är 

du redo? 

Implementation 

Hur anser du att implementationen av ERP-systemet i molnet gick? Gick det smidigt till? 

Exempelvis var det en snabb process?, tog det så lång tid som ni hade beräknat? 

Upplevde ni några svårigheter vid implementationen av systemet? 

Fick ni någon hjälp av molnleverantören? Och på vilket sätt? 

Hur kom ni fram till vilken molnleverantör ni skulle samarbeta med? Fick ni möjlighet att testa 

programvaran innan köp? 

Flexibilitet 

Hur ser det ut med att göra förändringar i det redan införda systemet? Är det lätt eller svårt att 

förändra systemet för att passa er bättre? 

Känner ni av den skalbarhet som molntjänster är kända för (alltså att systemets kapaciteter kan 

minska eller öka på begäran)? På vilket sätt isåfall? 

Hur ser det ut när ni behöver implementera en ny funktionalitet i ert ERP-system? Upplever ni 

att det görs på ett effektivt sätt? 

Säkerhet 

Hur upplever ni den generella säkerheten med ert ERP-system i molnet? Har ni en tilltro till 

molnleverantören? 

Tror ni att ni sparar in på kostnader då ni slipper stå för fysisk säkerhet och annat underhåll 

genom att ha ert system i molnet? 
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Tror ni att ni har en högre nivå av säkerhet med hjälp av molnet än om ni hade haft systemet 

själva? 

Vilket skydd har ni vid förlust av data hos molnleverantören? (Backup) 

Kostnad 

Vad har det inneburit för er kostnadsmässigt att ha ett molnbaserat ERP? 

Mindre initial kostnad 

Månadskostnad vs. initial investering 

En implementering av ett ERP-system i molnet är som sagt ofta en billigare lösning än en 

traditionell (on-premise lösning), var detta en av anledningarna till ert val? 

Hur har er kostnad för IT överlag påverkats i samband med att ha ett ERP-system i molnet? 

Resurser som hårdvara, mjukvara, personal och underhåll 

Tillgänglighet 

Hur anser ni att tillgängligheten har förbättrats med att ha ett ERP i molnet? (mobil 

tillgänglighet, åtkomst överallt osv) 

Är den obligatoriska internetuppkopplingen för åtkomst till systemet någonsin ett problem? 

Hur har kommunikationen i företaget påverkats med att ha ett ERP i molnet? 

Miljö 

Molnbaserade ERP-system är erkänt bättre för miljön då det innebär minskad hårdvara, mindre 

elkonsumtion osv. Var miljövänlighet något som ni hade i åtanke vid ert val? 

Slutfrågor 

Finns det något mer kring affärssystem i molnet som ni skulle vilja prata om? 

Vi kommer att transkribera denna intervju. Vill ni godkänna den innan vi använder den i vår 

uppsats? 

Vill ni ta del av vår uppsats när den är slutförd? Mail? 
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B2. Kontaktbrev till företag 
 

Hejsan! 

 

Vi är två studenter som läser det systemvetenskapliga programmet på Ekonomihögskolan vid 

Lunds universitet. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats som handlar om fördelarna för 

tillverkande företag att ha antingen hela eller delar av sitt affärssystem i molnet. 

 

Vi söker därför en person hos er som skulle kunna vara så snäll att medverka i en kvalitativ 

intervju där vi ställer några frågor angående vad ett affärsystem i molnet har inneburit för er 

som företag. Intervjun kommer att ta uppskattningsvis 20 minuter att genomföra och denna kan 

förslagsvis ske via telefon. Både ert företag och den som intervjuas kommer att vara anonyma 

om inget annat önskas. 

 

Om ni skulle kunna tänka er ställa upp på detta så hade varit oerhört tacksamma och ni hade 

bidragit med väldigt värdefull information till vår studie. När uppsatsen är färdig så får ni 

självklart ta del av den om ni så vill. 

 

Tack så mycket för er tid! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Daniel Pagoldh, Erik Johansson 

 

Mail: 

xxxxxxxxxxxx - Erik Johansson 

xxxxxxxxxxxx - Daniel Pagoldh 

Telefon: 

xxxxxxxxxx - Erik Johansson 

xxxxxxxxxx - Daniel Pagoldh 

 



B3. Transkribering Intervju 1 1 

Kiviks Musteri  2 

 3 

Erik: Berätta lite om ert företag och vad ni gör, lite kortfattat 4 

 5 

Informant 1: Ja, Kiviks Musteri. Det är en livsmedelproducent, vi har vårt egna varumärke som 6 

heter Kiviks Musteri. Mest tillverkar drycker och vi tillverkar till andra och det är inte bara 7 

fruktdrycker och äppeldrycker utan vi har väldigt mycket vin och andra saker som sylter och 8 

marmelad. Vi är ungefär 200 anställda, väldigt mycket säsongspersonal ungefär 300 personer 9 

per år som är in och ut på företaget. Vi omsätter 670 miljoner, tre fabriker en i Kivik och en i 10 

Småland utanför Kalmar och en på Ekerö i Stockholm. 11 

 12 

Daniel: Okej perfekt. Jo vi tänkte kolla vad har du för roll i företaget så att säga? 13 

 14 

Informant 1: Jag är ekonomichef, CFO och ansvarig också för IT-frågorna ,CFO CIO skulle 15 

man kunna kalla det. 16 

 17 

Erik: Okej, ja men då hoppar vi in i vårt ämnesområde som är affärssystem i molnet. Så vilka 18 

delar av ert affärssystem är det som ni faktiskt har i molnet? 19 

 20 

Informant 1: Jo det är jag som jag skrev också att vi är på väg in i molnet. Så vi är mitt i projektet 21 

egentligen. Vi håller på att implementera och jag vet inte hur många affärssystem och vilka ni 22 

känner till men det är Infor M3. 23 

 24 

Erik och Daniel: Jo det där har vi läst lite om. 25 

 26 

Informant 1: Detta kommer vi köra igång 1:a September så det är en sån här SaaS-lösning så 27 

den är helt hostad av Infor själva i deras Amazon-moln. Och samtidigt då har vi satt upp ett 28 

eget Amazonmoln för alla kringsystemen som också måste kommunicera med M3 då. 29 

 30 

Daniel: Ja okej ja vi känner till det där. 31 

 32 

Erik: Men just nu har ni ingenting i molnet då?  33 
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 34 

Informant 1: Inte själva ERP-systemet utan vårat ERP som egentligen är M3 men det hette 35 

Movex på den tiden vi skaffade det står på egna servrar här on-premise här i Kivik. Men vi har 36 

ju alla de här molnen och testmiljöerna är uppe på M3 och vi har också i skarp produktion flyttat 37 

ut en hel del av våra servrar till vårt egna amazonmolnen. Men med ERP är vi inte live än i 38 

produktion men med en del andra system i molnen. 39 

 40 

Erik: Mm okej, men då hoppar vi vidare. Vi har ju som sagt delat upp den här intervjun i olika 41 

områden som du kan se där i frågeguiden som vi skickade till dig också.  42 

 43 

Informant 1: Mm precis. 44 

 45 

Erik: Så just nu är ni under implementationsfasen skulle man kunna säga då? 46 

 47 

Informant 1: Japp. 48 

 49 

Erik: Hur tycker du den går till just nu, är det en smidig process eller vad tycker du? 50 

 51 

Informant 1: Ja asså man får dela upp den i två delar. Dels har vi den tekniska implementation 52 

och den är väl. Den har nog varit, vad ska man kalla den. Rätt så digital, den fungerar ju. Det 53 

är bara systemet som ska prata med varandra så det är inte så mycket människor. Så där kör 54 

man ju på och det tycker jag har gått bra. Vi har ju haft den där molnlösningen, tillgång till den 55 

sen i oktober och vi kör mot den. Och den är inte långsammare eller snabbare än de grejerna vi 56 

har här på on-prem och det är klart vi måste pilla lite i våra nätverk och brandväggar för att det 57 

ska fungera. Men på det stora hela tycker jag det har gått bra. Sen är det ju så att genomför man 58 

en förändring i ett ERP-system är ju också att förändra verksamheten. Och då är det ju en massa 59 

människor som måste vara med och den implementationen är mycket tuffare. Att byta några 60 

generationer ERP-system och ställa om och ändra rutiner och processer i företaget för oavsett 61 

om det. Men det har ju egentligen inget med molndrift att göra utan det är mer bytet av ERP-62 

system i sig hur det betyder. Men det är tuffare! Det tar mycket tid, kraft och energi. 63 

 64 

Erik: Okej, men då hoppar vi vidare till flexibilitet här. Skalbarhet är ju någonting som 65 

molntjänster verkligen är kända för. Är det en anledning till att ni valde att gå över eller hur ser 66 

ni på det? 67 
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 68 

Informant 1: Jaa, det är det ju, indirekt. Och det vi framförallt försöker tänka på är framtiden. 69 

Kanske inte så mycket skalbarhet för användaren, uppe en och nere en. Utan mer att vi ska orka 70 

hänga med i framtiden också. Vi är ju inget jättestort företag men vi har en ganska komplex 71 

verksamhet. Så vi behöver kunna hantera svåra processer så vi behöver ett riktigt ERP som är 72 

anpassat efter vår industri och så va. Vår IT-avdelning är liksom jag och två tekniker, vi kan 73 

liksom inte driva stora utvecklingsprojekt i ERP-systemet. Utan vi måste få företaget att 74 

acceptera och vi måste acceptera att vi kör rätt så mycket standard. Och när vi klarar det, vilket 75 

vi kommer att göra till vi går live är att vi kör standard Infor M3 utan några modifieringar och 76 

ändringar i systemet. Då blir vi väldigt skalbara och vi kommer också, ni ställer frågor längre 77 

ner i formuläret om kostnader. Vi kommer få väldigt mycket mindre uppgraderingskostnader i 78 

framtiden för det är där vi tänker oss att vi spar. Vi spar inte in på årskostnaden och inte heller 79 

på så mycket driftkostnaden löpande mot idag. Men det vi spar är om man räknar in vad det 80 

kostar varje gång man måste uppgradera om man har skruvat sönder ett system. För i det här 81 

ingår ju alla uppgraderingar, vi behöver bara godkänna dem. I och med att de hostar hela driften, 82 

så frågar de “vill ni upp på nästa nivå” så får vi säga ja eller nej och det kan vi göra så länge vi 83 

inte har skruvat i systemet.  84 

 85 

Erik: Ah okej. Men hur tänkte ni när ni valde molnleverantör, ni hade haft ett tidigare samarbete 86 

med Infor innan eller hur var det? 87 

 88 

Informant 1: Ja egentligen så är det en versionuppgradering det är bara det att det skiljer 16 år 89 

mellan versionerna. Så det är flera generationer av samma programvara. Så på så sätt var det 90 

ingen fråga om det skulle vara M3 eller något annat. Utan den stora frågan var ju om vi skulle 91 

ha det installerat hos oss eller låta de drifta det. Som jag sa om man räknar på vad det kostar att 92 

uppgradera så är det billigare sätt på en femårsperiod inte på ett enskilt år men på en 5å rs-93 

period att låta de hantera det.  94 

 95 

Daniel: Yes. Då går vi över lite på säkerheten då. Hur upplever ni att den generella säkerheten 96 

med att ha ERP i molnet är? Ni har en tilltro till molnleverantören och sådär? 97 

 98 

Informant 1: Jo men det får man ju ha, man får ha en grundinställning till det. Och rent fysiskt 99 

både drift och datasäkerhet så är nivån på de här datahallarna och vad Amazon och Infor kan 100 
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ligga på, vi är ju inte ens nära. Det är sådana investeringar för att komma upp på samma nivå 101 

så vi hade behövt stänga ner halva företaget. Så vi känner oss mycket tryggare med det här. 102 

 103 

Daniel: Så ni sparar in kostnader då, de står ju för den här fysiska säkerheten och allt annat 104 

underhåll. 105 

 106 

Informant 1: Ja de tar ju betalt för det så jag vet inte om jag kan säga att vi sparar. Men vi får 107 

mer för pengarna får vi. Men vi betalar nog lika mycket som vi hade gjort själva men vi får helt 108 

klart mer för pengarna. 109 

 110 

Daniel: Har ni pratat med de om det här med backup eller vet du hur det fungerar om deras 111 

servar och .. ? 112 

 113 

Informant 1: Det finns generella operating precedures i vårt avtal vad de garanterar och vad de 114 

lovar och så vidare. De ingår ju liksom i samarbetet. 115 

 116 

Daniel: Okejokej, men rent kostnadsmässigt. Vi var väl inne lite på det men kan man säga det 117 

att det är en initial kostnad än att utveckla det själv?  118 

 119 

Informant 1: Alltså det blir ju lite bokföring över det. Vi betalar ju helt klart högre licensavgifter 120 

för det nya idag. Men vi slipper ju då göra uppgraderingar och de bitarna. Vi får mer för 121 

pengarna. Det va ju rätt så billigt innan då det var ett gammalt system och det var avskrivet. 122 

Hmm det är svårt. Det är inte huvudsaken kostnaden vi gjorde det här utan det är mer för 123 

frågorna som ni har kring flexibilitet och skalbarhet, det är det som driver det mer egentligen. 124 

Och det som händer är ju som att IT-avdelningen eller som stödfunktion i företaget kan 125 

koncentrera sig mer på att utveckla verksamheten än att lägga tid på att byta band i 126 

backupstationer och sånt. Så på så sätt skapar det mer värde, bättre att låta någon annan göra 127 

det som som de är duktiga på så kan vi fokusera på det som vi är duktiga på. 128 

 129 

Erik: Ja och sen tillgänglighet är ju ett av våra områden också. Tror ni att det kommer bli lättare 130 

att få tillgång till systemet i molnet än den tidigare lösningen? 131 

 132 

Informant 1: Ja vi får ju några sådana bra effekter. Men jag vet inte, har ni varit här ute hos oss 133 

på Kivik någongång? 134 
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 135 

Erik och Daniel: Nej tyvärr inte. 136 

 137 

Informant 1: Vi har ju en rätt så stor fabrik här nere. Det är tio TetraPak-maskiner och ett vinhus 138 

och vi är ju inklämda mellan nationalparken Stenshuvud och Östersjön och en liten smal väg. 139 

Och bara för fyra månader sen så körde vi hela vårt företag på 4MBIT ADSL så en förutsättning 140 

för det här ju att vi nu har fått ut fiber här och det fick vi i mellandagarna faktiskt. Och plus att 141 

det står en 4G mast på kullen bakom oss. För det är ju det som är egentligen faran här nu. När 142 

vi skickar iväg driften utanför Kivik, att vi har kontakt med den omvärlden. Det är väl den 143 

största risken det då. Och nu har vi lite bättre koll på det, lite mer vägar in och bättre redundans 144 

och det hade vi inte för ett år sen. För ett år sen hade det här inte varit möjligt, alls. 145 

 146 

Erik: Ni har även en fabrik i Småland och på Ekerö sa du? 147 

 148 

Informant 1: Ja precis, och där får vi nu en bättre ordning på infrastrukturen i nätverket. Alla 149 

går ju på samma sätt via vårt egna moln och accessen till Infor går först via vårt egna intranät 150 

till vårt egna moln och sen till Infor. Så man kommer inte komma åt det utan att vara inloggad 151 

på vår egna domän. Så vad ska man säga,  både säkerheten och tillgängligheten blir likabra 152 

oavsett vad du befinner dig.  153 

 154 

Erik: Och kommunikationen i företaget som helhet, tror du den blir bättre? 155 

 156 

Informant 1: Hmm nae, det är inte de här systemen som gör det. Det finns andra system som 157 

man ska titta på och ta hjälp för sånt som också kan vara molnbaserat men inte ERP på det 158 

sättet. 159 

 160 

Erik: Sen har vi en sista punkt här som är Miljö. Var miljövänlighet någon som har legat i 161 

åtanke när ni valde system? 162 

 163 

Informant 1: Jag önskar jag kunde säga det men nej. 164 

 165 

Daniel: Men det är ju bra. 166 

 167 
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Informant 1: Ni har helt rätt för det kunde ha varit det för det är viktigt för oss. Men vi tänkte 168 

inte på det. 169 

 170 

Erik: Och där har vi gått igenom de punkter som vi ville diskutera. Men finns det något mer 171 

kring det här med affärssystem i molnet som du skulle vilja prata om? 172 

 173 

Informant 1: Nej annat än att det händer väldigt mycket just nu. Det som var självklart i somras 174 

när vi skrev våra avtal och drog igång projekten. Det gäller egentligen inte längre. För det ändras 175 

hela tiden, det utvecklas och förbättras. Det ni skulle kunna titta på och vara lite nyfikna på vore 176 

hur olika system klara Multi-tentant lösning för det är ju också någonting. För ni frågar om 177 

flexibiliten och ni är inne och nosar på det lite. Jag har ju servrar som bara går vissa klockslag 178 

som jag bara betalar för dom minuterna hos Amazon. Och nästa generation av M3 kommer vi 179 

kunna dela installationer med andra företag. Och multi-tenant ligger jävligt mycket i tiden och 180 

det kommer mer och mer va. Men affärssystem har en jättelång resa att göra tror jag och där 181 

har man kommit olika långt. För det måste ju gå att dela installationer så att säga. Jag och ett 182 

företag i Indien måste kunna köra på samma installationen men vi kan inte ha olika 183 

grundförutsättningar utan vi måste ju ha samma server som vi står på. Och så kör vi enligt vår 184 

tidzon och de i sin så det sparar massa pengar för båda två. Så det är nästa nivå. Och jag tror att 185 

de ERP-system som klarar den här multi-tenant tidigast kommer att vinna det här, för de 186 

kommer få ner sina kostnader och våra kostnader väsentligt. Så det kan ni hålla ögonen på. 187 

 188 

Erik: Det ska vi absolut göra. Det var väl allt nu är det bara lite formalia. Den här 189 

transkribieringen som vi kommer att göra om du vill godkänna den innan vi använder den eller 190 

om du litar på oss helt enkelt. 191 

 192 

Informant 1: Ja, nää. Jag tror inte jag har sagt något som är kontroversiellt någonstans. 193 

 194 

Daniel : Nej det tror inte jag heller. 195 

 196 

Erik : Och om du vill kan vi skicka vår uppsats när vi är färdiga. 197 

 198 

Informant 1 : Ja gärna. 199 

 200 

Daniel : Jag har ju din mail så jag lovar att skicka den sen då. 201 
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 202 

Informant 1 : Ja men super. 203 

 204 

Daniel : Tack så jättemycket, du har varit hur bra som helst.  205 

 206 

Informant 1 : Mm, men det är roligt jag hoppas att ni hittar något spännande. 207 

 208 

Erik 1 : Då får vi önska dig en trevlig helg och ha det så bra. 209 

 210 

Informant 1 : Tack själva och lycka till. 211 

  212 

  213 

  214 



B4. Transkriberingsintervju 2 
Asfatek AB 1 

 2 

Daniel: Skulle du vilja berätta lite om ert företag och vad ni gör? 3 

 4 

Informant 2: Vårt företag är Asfatek AB. 21 år gammalt och hela produktionen relaterar till 5 

asfaltsläggning. På vintern har vi fortfarande en anställd som håller bokföring, ekonomi och 6 

såna frågor. Men på somrarna kan vi bli upp mot 10-12 personer. De senaste åren har vi varit 7 

6-7 personer. Vi är ett litet företag som jobbar med småföretag. Sådana företag som har ett 8 

behov av vägar. Vi är väldigt intresserade av att lägga asfalt på egna underlag, och göra allt 9 

förarbete själva. 10 

 11 

Erik: Vad bra! 12 

 13 

Informant 2: Min roll innebär bl.a. skattebetalningar, fakturering, bokföring, planering, 14 

kommunikation. 15 

 16 

Daniel: Vilka delar har ni i molnet? 17 

 18 

Informant 2: Vi köpte 3 moduler. Fakturering, bokföring och lönehantering. 19 

 20 

Daniel: vad var anledningarna till att ni valde att köpa dessa? 21 

 22 

Informant 2: Vi hade externa bokföringskonsulter innan som berättade om Fortnox-system vad 23 

det innebar och moln var då en lösning för tillgängligheten och kommunikation mellan mig och 24 

andra i företaget. 25 

 26 

Erik: Hur länge har ni haft Fortnox? 27 

 28 

Informant 2: Sen 2012. Så 5 år. 29 

 30 

Daniel: Då tänkte vi gå vidare lite på fördelarna man kan se med att ha ett sådant ERP-system. 31 

Så jag tänkte fråga lite om implementationen? Hur var den processen? 32 
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 33 

Informant 2: Väldigt snabb, väldigt smidig, absolut inga konstigheter. 34 

 35 

Daniel: fick ni någon hjälp av Fortnox? 36 

 37 

Informant 2: Jag kommer inte ihåg om vi behövde det. Men dem är otroligt hjälpsamma för de 38 

mesta. Så som support tycker jag att de är på topp. Lite lång kö ibland kanske. 39 

 40 

Erik: hur kom ni fram till att det var just Fortnox ni skulle samarbeta med? 41 

 42 

Informant 2: Vi var vana med Visma innan som var lämpliga då. Funktionen är väldigt lika men 43 

skillnaden mellan de två var att de (Visma) inte hade något moln, vid den tiden. Här betalar du 44 

för varje månad för varje modul. Rent pengamässigt så är de nog ganska lika. 45 

 46 

Erik: Men då tänkte vi hoppa över till flexiblitet. Hur ser det ut om ni skulle vilja göra en 47 

förändring i ert nuvarande system? 48 

 49 

Informant 2: Du menar om vi skulle köpa en funktion till? 50 

 51 

Erik: Ja precis, eller utöka en redan befintlig modul som ni har? 52 

 53 

Informant 2: Jaa men då är det frågor till dem om hur lätt de gör det. Men jag tror att det absolut 54 

inte är några problem. Vi är alldeles för små så vi behöver inte utöka just nu. 55 

 56 

Erik: Molntjänster är ju kända för skalbarhet, att man betalar i princip det som man använder. 57 

Hur har ni känt av det här med skalbarheten? 58 

 59 

Informant 2: Inte ännu vi är som sagt alldeles för små. Så i än så länge har vi inte nått den där, 60 

ah, det är inget som växer speciellt mycket. Då det mesta i företaget som tex kunder osv håller 61 

sig till samma antal under ett år. 62 

 63 

Daniel: Ja, tänkte kolla säkerheten då. Hur upplever ni den generella säkerheten, har ni en tilltro 64 

till Fortnox och så? 65 

 66 
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Informant 2: Ja allt baseras på tilltro. Man kan hoppas att ingen har någon tillgång.  Man kan 67 

hoppas att allt i molnet bara är tillgängligt till oss och de vi själva litar och ger tillgång till. Än 68 

så länge har vi inte blivit kapade eller någonting så, så jag hoppas att de håller koll på det. Men 69 

jag vet inte mer än att ingenting har hänt ännu. 70 

 71 

Daniel: Hur tänker du att det här med, att det kan vara ganska kostsamt med säkerhet och sånt 72 

där, att dem sköter det istället? Tror du att ni sparar in kostnader genom att ha ett samarbete 73 

med dem? 74 

 75 

Informant 2: Nej jag tror inte att vi spara. Vi kanske är för små så och allt ligger ju i våra händer 76 

och då blir det bara vi, en eller två personer plus då ansvariga personer dessutom de som 77 

ansvarar för företaget. Revisor och de som kanske gör bokslut och dem brukar man ju lita på. 78 

 79 

Daniel: Men tror ni att ni får en högre nivå av säkerhet med de eller om ni hade gjort det själva? 80 

 81 

Informant 2: Jag vet inte, om vi är oförsiktiga och det ligger papper på bordet och så vidare. 82 

 83 

Daniel: Hur ser det ut med backup, har de pratat om det? 84 

 85 

Informant 2: Ja tror att det ingår i deras avtal. Jag bara hoppas det. Jag har inte tappat något 86 

ännu, men det är också tillit då de har sagt att de har backup i avtalet. 87 

 88 

Erik: Då går vi vidare till Kostnader. Vad har det inneburit rent kostnadsmässigt att ha ert 89 

affärssystem i molnet så att säga?` 90 

 91 

Informant 2: Alltså det är både plus och minus. Tidigare hade vi externa konsulter som gjorde 92 

allt och de kostade kanske lite mindre jämfört med en person som jag. Om jag bara skulle göra 93 

deras jobb. Men jag gör ju mycket mer annat i företaget och då antagligen sparar vi pengar på 94 

det. Men det var besparing då tidigare vi behövde kopiera allt och skicka, skicka till banken och 95 

antingen på post eller mail. Själva hanteringen var lite tyngre och antagligen mer kostsam. 96 

 97 

Daniel: Men det är en månadskostnad ni betalar till de? 98 

 99 

Informant 2: Nej jag tror det är per kvartal. 100 



58 
 

 101 

Daniel: Ah okej. Då går vi över till tillgänglighet. Hur anser ni att tillgängligheten har förbättras 102 

hos er? Till exempel mobil tillgänglighet, att man kan komma åt överallt? 103 

 104 

Informant 2: Det är det bästa som finns med molnet. Att det inte spelar någon roll vilken manick 105 

du har i handen. Hur liten den är hur stor och vart du är någonstans. Du kan ju alltid göra det 106 

du vill. 107 

 108 

Daniel: Och hur skulle du säga att kommunikationen i företaget har påverkats med ett 109 

affärssystem i molnet? 110 

 111 

Informant 2: Jaa det är smidigare och mycket bättre. Vi behöver inte tjaffsa längre. Jag tycker 112 

det är helt underbart. Jag får på mail att någon vill se det och det och man säger okej och skickar 113 

tillbaka och det är ingenting, det är jättesmidigt. Och jag behöver inte sammanställa saker och 114 

skicka saker till banken eller någon fond utan det går väldigt snabbt att ge den informationen. 115 

 116 

Erik: Men då hoppar vi vidare till sista punkten som är miljö. Hade ni miljövänlighet i åtanke 117 

när ni valde att använda er av Fortnox tjänster? 118 

 119 

Informant 2: Mm. Jag vet inte om jag tänkte på miljön då. Det var ju inte att vi hade det som 120 

krav att ge oss det mest miljövänliga systemet, det var inte så vi tänkte men det blev ju så ändå. 121 

Genom att som jag sa att pappershantering har minskat. Det känns otroligt bra, vi använder 122 

minst hälften så lite papper som innan.  Det är en otrolig minskning på allt sånt, vilket är helt 123 

underbart. Jag behöver inte skriva ut några fakturor då allt finns i molnet vilket är otroligt bra. 124 

Erik: Men perfekt det var nog allt där skulle jag tro. Men finns det något mer kring affärssystem 125 

i molnet som du skulle vilja prata om? 126 

 127 

Informant 2: Mm, Jag vet inte. Det är ni som skriver uppsats så ni borde veta  vad som är viktigt. 128 

 129 

Daniel: Vi kommer att transkribera denna intervju är det okej för dig? 130 

 131 

Informant 2: Jaa det är okej. 132 

 133 

Daniel: Vill du att vi ska skicka uppsatsen till dig när vi är klara? 134 
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 135 

Informant 2: Ja jo det skulle vara bra. 136 

 137 

Daniel: Supersnällt att du tog dig tid. 138 

 139 

Informant 2: Ni är välkomna, lycka till. 140 

 141 

Daniel och Erik: Tack så mycket, ha det bra!  142 



B5. Transkriberingsintervju 3 1 

Handheld  2 

 3 

Erik: Berätta lite om ert företag och vad ni sysslar med. 4 

 5 

Informant 3: Vi jobbar med att distribuera tuffa tåliga datorer framförallt för utomhusbruk och 6 

även inom logistik. Vi har en tillverkning som ligger i sydostasien där vi har legotillverkare 7 

som tillverkar datorer som vi tar in, certifiererar och säljer världen över. 8 

 9 

Erik: Vad har du för roll i företaget? 10 

 11 

Informant 3: Jag är VD, koncernchef. 12 

 13 

Erik: Okej! Vad var anledningen till att ni valde skaffa ett affärssystem i molnet? 14 

 15 

Informant 3: Vi valde inte att skaffa ett affärssystem i molnet utan vi var ute och värderade 16 

affärssystem oberoende om de låg i molnet eller inte. Och när vi var klara med vår utvärdering 17 

så råkade det vara netsuite som vann. Och att de låg i molnet var inget vi egentligen reflekterade 18 

över. Detta visade sig då vara jättebra. 19 

 20 

Erik: Hur länge har ni haft systemet? 21 

 22 

Informant 3: Sedan 2010, så 7 år nu. 23 

 24 

Erik: Okej! Hur anser du att implementationen av ERP i molnet gick till? Var det en smidig 25 

process o.s.v.? 26 

 27 

Informant 3: Ja alltså.. nu var det 7 år sen vi gjorde det. Men när vi tog in offerter på det så 28 

jämförde vi med en bantad version av SAP. Vi jämförde med en Navisionversion och Dynamics 29 

från Microsoft. Då visade det sig att när vi tog in offerterna på implementationen så var Netsuite 30 

kanske en fjärdedel av priset att implementera i jämförelse med de andra. Vi fick verkligen 31 

exakt vad vi ville ha och behövde inte göra avsteg, så mycket.  32 

 33 
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Erik: Upplevde ni några svårigheter under implementationen? 34 

 35 

Informant 3: Nä, det var det inte. Det var väldig straight forward. Vi gjorde lite anpassningar, 36 

sen anpassade vi lite vårt sätt att jobba efter affärssystemet. Själva implementationen var gjord 37 

på en säg 2-3 månader. 38 

 39 

Erik: okej! Molntjänster överlag kan ju vara kända för just skalbarhet. Är det något som ni 40 

märkt av? Skalbarheten hos Netsuite? 41 

 42 

Informant 3: Ja alltså, vi har haft en enorm nytta av det. Exempel när vi startade ett dotterbolag 43 

i Australien. Då är det ju så enkelt att man sätter upp ett nytt bolag i Netsuite och det åker dit 44 

en kille, startar sin webbläsare, och sen har vi fakturering, koncernredovisning, lagerstatus, allt 45 

på en gång klart och färdigt. På en eftermiddag. Det finns inte många affärssystem som slår det. 46 

 47 

Erik: Hur går det till om ni vill implementera en ny funktion i systemet? 48 

 49 

Informant 3: Det beror lite grann på vad för funktion det är. Väldigt ofta så bygger man ju saker 50 

som användare själv vad gäller sökningar och rapporter. Det är väldigt enkelt att ta fram på 51 

egen hand. Vill du göra helt ny funktionalitet. Då ska man nog titta på att göra något i javascript. 52 

Kanske ta in en konsult eller om du har en IT-avdelning som klarar detta. 53 

 54 

Erik: hur upplever ni den generella säkerheten med ERP i molnet? Har ni något att jämföra med 55 

sedan tidigare? 56 

 57 

Informant 3: vi jämför med när vi körde ett system på egen hand. Om du tar ett företag med 50 58 

anställda så har vi idag inte ens en IT-avdelning som har hand om servrar utan allting ligger i 59 

molnet. Vi har en driftsäkerhet på 99,9 % istället för att köra själv och om en microsoftserver 60 

går ner så måste den patchas, uppdateras, backupas, allt det där kan vi glömma. Alltihopa sker 61 

bakom kulisserna i ett datacenter på Irland. Helt förträffligt och antagligen mycket bättre än 62 

vad vi kan göra på egen hand. 63 

 64 

Erik: Sparar ni in kostnader för säkerheten genom att låta Netsuite sköta detta? 65 

 66 
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Informant 3: Ja alltså, jag vet ju inte vad som är normalt för ett företag i den här storleken att 67 

lägga på säkerhet men antagligen betydligt mer än vad vi gör skulle jag gissa på. 68 

 69 

Erik: vad har det inneburit rent kostnadsmässigt att ha ett molnbaserat ERP, mot ert tidigare 70 

affärssystem t.ex? 71 

 72 

Informant 3: Ja alltså.. vi hade ett väldigt enkelt affärssystem som hette Mamut tidigare. Det 73 

hade inte gått att fortsätta med det då de var ohållbart. Det hade inte stöd för det som vi behövde 74 

stöd för, som valutor och mycket annat. Men när vi jämförde med system som Microsoft eller 75 

SAP så var det betydligt lägre kostnad att köra det här systemet i molnet. Och det är ju dessutom 76 

så att vi betalar ju inte, t.ex. om du kör det vanliga affärssystemet så får du betala dels för 77 

affärssystemet men sen får du betala för att du kanske har en SQL-server ståendes. Bara 78 

rättigheterna att köra Microsoft server kostar ju ett antal tusen per användare. Och då har du 79 

inte ens startat affärssystemet än. Allt det här behöver inte vi tänka på. Utan vi betalar ju bara 80 

en abonnemangsavgift varje år som då jämförelsevis då med de etablerade systemen så ligger 81 

vi på hälften.  82 

 83 

Erik: Perfekt. Men vad skulle du säga, var kostnad en av de stora anledningarna till att ni valde 84 

just Netsuite då? 85 

 86 

Informant 3: Nja, jag tror att allra största anledningen var funktionalitet.  Tvåa på den var 87 

kostnad för implementation och trea var kostnaden för att drifta det. Nu kanske prioriteringen 88 

har ändrats då vi inser hur billigt det är att drifta det hos Netsuite, jämförelsevis med att drifta 89 

det själva. Så är det nog en stor besparing.  90 

 91 

Erik: Hur anser du att tillgängligheten har förbättrats genom att ha det i molnet, Netsuite? 92 

 93 

Informant 3: Ja den är oerhört mycket bättre. Jag tror att på 7 år har vi haft en timmes avbrott 94 

kanske sammanlagt då inte vi kunnat jobba. Med ett traditionellt affärssystem då du har en egen 95 

server så kunde ju den gå ner lite som den ville kändes det som när det var en stor Microsoft 96 

patch som skulle in och så gick något fel så var de tvungna att backa bandet och göra om.  97 

 98 

Erik: Okej! Är den obligatoriska internetuppkopplingen någonsin ett problem? 99 

 100 
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Informant 3: VI har ju tänkt till där då vi har en fiberlina in som alla sitter på. Går den ner så 101 

kopplar vi automatiskt över den till ett 4G-modem, så det tar ungefär en sekund från att 102 

fiberlinan är nere till att 4G är uppe. Det är klart att du går från 1gbit till 100 mbit i hastighet så 103 

går det lite långsammare, men det är knappt märkbart.  104 

 105 

Erik: Själva kommunikationen i företaget, har det påverkats på något vis? 106 

 107 

Informant 3: Ja, alla jobbar ju i samma system och alla jobbar i samma språk så det är lättare 108 

att förmedla uppgifter. Vi jobbar ju alla i systemet på ett eller annat sätt oavsett om vi jobbar 109 

med försäljning, logistik eller ledning. T.ex. så rapporterar säljare in sina möjliga affärer direkt 110 

in i systemet. Så att vi på ett lättare sätt kan följa varandras arbete, i systemet. Ringer en kund 111 

till service då ser service vad säljaren har lovat och inte lovat, t.ex.  112 

 113 

Erik: Då hoppar vi vidare till sista steg som är miljö. Är det något som ni tänkt på? Det här med 114 

att spara minskad hårdvara och elkonsumtion. Har det betytt något för er? 115 

 116 

Informant 3: Nä, vi kunde inte tänkt på de. 117 

 118 

Erik: Okej, är det något du vill tillägga om ERP i molnet, finns det någon fördel eller nackdel 119 

som vi inte pratat om här tycker du? 120 

 121 

Informant 3: Nä alltså, skulle vi backa bandet 7 år så skulle vi göra detta med exakt samma 122 

system utan tvekan och det är ett väldigt bra betyg. Det vi sysslar med och den verksamheten 123 

som vi har så är det närmast ett idealiskt system.  124 

 125 

Erik: Låter perfekt ju. 126 

 127 

Informant 3: Inte ofta det blir så bra men vi är verkligen nöjda.  128 

 129 

Erik: Okej, då är vi ganska klara här tror jag. Tack så jättemycket för hjälpen  130 

 131 



B6. Transkriberingsintervju 4  1 

Ola Schutz 2 

 3 

Daniel: Berätta lite om dig själv och vad du gör. 4 

 5 

Ola Schutz: Jag jobbar som supply chain manager och är projektledare för M3-implementering. 6 

Jag har inte varit det från början men jag har fått ärva det uppdraget. Vi gick live med vårt nya 7 

ERP Movex M3 i 2015. Före det hade vi Movex. 8 

 9 

Daniel: Perfekt. Vad tror du anledningarna är att övergå till ett molnbaserat ERP främst? 10 

 11 

Ola Schutz: Man vill ha ett modernt system som har en bättre och snabbare access till. Det är 12 

en av dem önskemålen som man har. Det är skälen för att ha ett nyare och modernare ERP-13 

system. Den varianten som vi har, M3, äldre versionen är inte molnbaserad. Men de nyare 14 

versionerna och exempelvis SAP är det. I alla fall stora delar av det. En del konfidentiella saker. 15 

De stora företagen är nog lite restriktiva och har riktigt konfidentiella uppgifter i sitt 16 

molnbaserade system. Klarar man av att hacka ett bankkonto så klarar en hackare av att stjäla 17 

uppgifter från ett molnbaserat ERP. Jag ser mer fördelar än nackdelar men nackdelarna måste 18 

man verkligen tänka på. 19 

 20 

Daniel: Lite säkerhet att tänka på alltså. 21 

 22 

Ola Schutz: Ja, skälet till att vi valde att byta till ett modernare ERP-system är för att man skulle 23 

ha bättre tillgång till det när man är ute på resande fot. Tidigare var det väldigt svårt att logga 24 

in via en VPN-klient men via det nya ERP-system som dock inte är molnbaserat, så har man 25 

ändå bättre möjligheter att få access och man sitter hemma och jobbar, när man är i Bangkok, 26 

Istanbul eller Paris så kan man kolla uppgifter så det är helt klart en fördel i alla fall. 27 

 28 

Daniel: Hur tror du att en molnbaserad ERPs implementationsprocess är i jämförelse med en 29 

on-premise. Går det fortare att implementera ett molnbaserat ERP? 30 

 31 

Ola Schutz: Jag tror det. Är man ett tillverkande företag med komplexa strukturer, 32 

materialstrukturer, engineering-boms eller liknande. Då tror jag att det kan vara smidigare att 33 
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implementera ett molnbaserat, det är vad jag tror. Ett praktiskt exempel är när vi gick live så 34 

kunde vi göra på två sätt. Antingen så anlitar man en större spelare, en konsult, som tar 35 

helhetsansvar för implementeringen. I vårt fall så var det huvudkontoret så hade ansvar för 36 

implementeringen och rekryterade ett antal individer som hade rätt kompetens, 37 

programmeringskompetens, ERP (m3-kompetens) som i praktiken skötte all utveckling av 38 

webbaserade business intelligence tools, affärsverktyg och skötte själva migreringen från den 39 

gamla miljön till den nya. Det är ett sätt man kan göra det på. Och det sättet vi gjorde det på är 40 

att man behåller kompetensen inom koncernen. Det är fördelar och nackdelar med det och 41 

nackdelen är att det tar lång tid. Ännu ett exempel: Vi gick live nov 2015 och vi har fortfarande 42 

inte fått in alla förbättringar. Eftersom det är så många personer iblandande. 43 

 44 

Daniel: Jag tänkte gå in lite på flexibilitet. Vad tänker du om skalbarheten för molntjänster 45 

jämfört med on-premise ERP. Är det en fördel för molnbaserade ERP? 46 

 47 

Ola Schutz: Jag tänker framförallt på tillgänglighet att det är enklare, det är inte lika rigida 48 

strukturer. Det är min tanke. 49 

 50 

Daniel: Ponera att man är ett väldigt litet företag och att man inte behöver så mycket resurser, 51 

då är skalbarheten perfekt då du bara betalar för det du använder. 52 

 53 

Ola Schutz: Definitivt, är du ett mindre företag så håller jag med. Köper du ett traditionellt ERP 54 

så kanske du bara använder 25%. Då tycker jag att det är klockrent att bara använda ett 55 

molnbaserat ERP och använder bara det som du verkligen har behov av. Där ser jag stora 56 

fördelar med det. Men tar man riktigt stora företag som exempelvis IKEA, som byggt sitt eget 57 

system, och anpassat specifikt efter deras behov. Men desto större företag, desto tuffare är det. 58 

Är man ett tillräckligt stort företag så kan man ha kompetens inhouse så att man kan skräddarsy 59 

alla lösningar man vill ha för sitt ERP. 60 

 61 

Daniel: Om det är en någon ny funktionalitet som man behöver i sitt ERP-system. Tror du att 62 

det är lättare för molnbaserade ERP att få nya funktionaliteter? 63 

 64 

Ola Schutz: Definitivt, det tror jag. Och om vi ser i vårt specifika fall så har vi fått en viss 65 

mängd funktionaliteter man ska använda. Ska man sen uppdatera detta då krävs det större 66 

ingrepp. Men när det gäller molnbaserat så kan man säga att man vill ha en viss applikation av 67 
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flera olika så får man just den man vill ha. Då har man också betydligt större möjligheter att få 68 

fler funktioner. 69 

 70 

Daniel: Din generella tanke om säkerheten för ERP-system i molnet. Har du en tilltro för 71 

molnleverantören? 72 

 73 

Ola Schutz: En del grejer är jag skeptiskt till. Jag ser stora fördelar med det men just säkerhet, 74 

det finns så mycket kompetens hos hackare som kan hacka in och ta konfidentiell information. 75 

Är man riktigt skicklig så kan man ha byggt bra skydd, men det finns vissa hot ändå. Det är 76 

viktigt att man är medeveten om det och att man verkligen skyddar sig för intrång. 77 

 78 

Daniel: Men företag som är lite mindre lär ju spara in på kostnader då de slipper stå för fysiska 79 

kostnader när större molnleverantörer som exempelvis Amazon sköta detta och underhållet. 80 

 81 

Ola Schutz: Jag tror fördelarna överväger nackdelarna det tror jag. 82 

 83 

Erik: Man får förmodligen en högre nivå av säkerhet då. Molnleverantörer är ju experter på det 84 

och de har mer pengar investerade i att behålla någon slags säkerhet. 85 

 86 

Ola Schutz: Ja, jag håller med. 87 

 88 

Daniel: Hur står du till backup? 89 

 90 

Ola Schutz: Vi gör backup varje natt vid midnatt. Om det är söndagar någon viss timme varje 91 

vecka så görs det en större översyn där man verkligen dubbelkollar och gör nån eventuell 92 

reparation eller extra backup om det nu behövs. Så funkar det hos oss. 93 

 94 

Daniel: Tillgängligheten har vi också pratat om lite 95 

 96 

Ola Schutz: Tillgängligheten är jätteviktig oavsett om det är ett mindre eller större företag. Att 97 

man har möjligheten att kolla upp extra information, att snabbt under ett pågående möte kunna 98 

gå in på nätverket och systemet och kolla ”hur gick det till”. Annars är det stenålder och funkar 99 

inte. Du måste helt enkelt kunna inhämta och hålla dig uppdaterad till information. 100 

 101 
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Daniel: Tror du att den obligatoriska internetuppkopplingen till moln kan vara ett problem för 102 

företaget någonsin? 103 

 104 

Ola Schutz: Ja, har man ett på tok för långsamt nätverk eller om man är ute i världen där internet 105 

inte är klockrent så kan det absolut vara så. 106 

 107 

Daniel: Vad tror du om miljö? Övergår företag till molntjänster för miljötänket med minskad 108 

elkonsumtion och hårdvara o.s.v.? 109 

 110 

Ola Schutz: Ja det kan vara så. Jag tror däremot inte att det är främst anledningen. Många mindre 111 

och större företag i Sverige använder Monitor men de använder inte alla grejer som finns i 112 

systemet utan då får man det man betalar för. Man kan inte ha alla sina uppgifter i word och 113 

excel utan man måste ha ett ERP-system som sköter dessa uppgifter. Då är det en bra möjlighet 114 

för en rimlig summa pengar. Jag tror att oftast är det pengarna som väger tyngre än 115 

miljöaspekten. Jag tror att det är längre ner på listan. 116 

 117 

Daniel: Finns det något mer om molnbaserade ERP du vill tillägga? 118 

 119 

Ola Schutz: Jag ser mest fördelar än nackdelar med det, det gör jag. Det enda kritiska personliga 120 

jag har är kopplat till säkerhet. Men jag delar uppfattningen som ni säger att själva 121 

molnleverantören är experter på säkerhet. Men kan man hacka sig in på större koncerner som 122 

ex. Nasa så kan man nog komma in i en molnbaserad tjänst också. Har du tillräckligt med 123 

resurser så kan du lösa det mesta. Men mest fördelar än nackdelar. 124 

  125 
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