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Sammenfatning  
Teknologi er altomfattende og oppslukende. Teknologiutvikling aksele-
rerer raskere hver eneste dag, og kan raskt bidra til å skape et skille 
mellom de aktører som følger utviklingen og de som uteblir fra utvik-
lingen.  Tilfører cloudbaserte og cloud computing nytte til bedriften eller 
er det kun en IT-trend? Hensikten med dette studiet er derfor å skape en 
beslutningsmodell som skal avgjøre om bedriften skal implementere et 
cloudbasert system eller bevare de systemer de har i dag i et  on-
premises miljø. Beslutningsmodellen skal belyse ulike kriterier innen 
cloudbaserte løsninger. Studien skal utformes med hjelp av TOE-
rammeverket (teknologi, organisasjon og miljø). Målet med studien er å 
besvare følgende forskningsspørsmål: (1) hvilke konsekvenser og 
nytteverdier medfører cloudbaserte systemer? (2) hvilke forskjeller er 
det mellom kriteriene i litteraturen og det som utføres i praksis? (3) finns 
det forskjeller på synspunktene til leverandøren og kunden rundt dette 
fagområdet? Resultatet bygger på kvalitative intervjuer med personer 
fra leverandøren av tjenesten og kunden. I tillegg har det blitt gjennom-
ført et intervju med en ekstern ekspert, for å evaluere og støtte opp 
under resultatet fra gjennomførte  intervjuer. Undersøkelsen har resul-
tert i en beslutningsmodell med to alternativ og elleve kriterier. Analy-
sen viser at det er forskjeller  på hvilke kriterier litteraturen vektlegger 
sammenlignet med de kriterier som benyttes i praksis. Det er også 
forskjeller mellom de synspunkter som mellom leverandøren utrykker 
sammenlignet med og kundens synspunkter. Kunden ønsker ikke  å 
miste kontrollen og opplever en innlåsingseffekt. Leverandøren derimot 
ønsker å levere den nyeste teknologien samt bidra til økt stimulering 
gjennom effektivisering av arbeidsprosesser og rutiner. Dette bidrar til å 
stimulere og utfordre den enkelte ansatte.  Studien kan konkluderes på 
følgende måte: hovedårsaken for å ikke implementere cloudbaserte 
system for kunden er; innlåsing, investering og driftskostnad og risiko 
for tap av kontroll. Hovedårsaken  for å implementere et cloudbaserte 
system for leverandøren er; organisasjonens mulighet til å jobbe med 
nyeste teknologi stimulerer til økt konsulent utvikling, funksjonalitet og 
tilgjengelighet. 

Nøkkelord: Beslutningsmodell, Cloud Computing, CRM, TOE-
rammeverket  
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Abstract  
Technology that is widely discussed in the business community today is 
cloud computing and cloud-based systems, as a cloud-based CRM-
system. Considering that large companies, such as Google, Netflix and 
Microsoft, use this type of technology, it is important to ask whether 
such systems add something to the business or whether it is just an IT 
trend. The purpose of this study is therefore to create a decision model 
that will determine whether the company will implement a cloud-based 
system or maintain it in on-premises. The decision model should shed 
light on various criteria for cloud-based solutions. The study will be 
designed with the help of the TOE framework (technology, organization 
and environment). The aim of the study is to answer the following 
research questions: (1) What are the consequences and benefits of cloud-
based systems? (2) what are the differences between the criteria in the 
literature compare to what you  practice? (3) Are there differences in the 
views of the supplier and the customer around this area? The result is 
based on qualitative interviews with people from the supplier and the 
customer. The interviews also represent the TOE framework. In addi-
tion, an interview with an external expert has been carried out in order 
to evaluate and support the results of the conducted interviews. The 
survey has resulted in a decision model with three alternatives and 
eleven criterias. The analysis shows that there is a difference in what the 
literature emphasizes compared to what you actually are doing.  The 
views between the supplier and the customer are also different. Where 
the customer does not want to lose control and experience a lock-in 
effect. On the other hand, the supplier wants to deliver the latest techno-
logy and give new challenges to their employees. The study can be 
concluded as follows: the main reason for not implementing the cloud-
based system for the customer is; deposit, cost and loss of control. The 
main reason for implementing the cloud-based system for the vendor is; 
consultant development, functionality and availability. 

Keywords: Decision model, Cloud Computing, CRM, TOE-framework 
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1 Innledning  
 
Nasjonalt og global er Cloud Computing og CRM-system to av de 
største ”buzzword” innen næringslivet i dag. Bedrifter som Microsoft og 
Salesforce, reklamerer med sine skreddersydde cloudbaserte CRM-
system. Implementeringen av et slike systemer skal gi store 
kostnadsbesparinger (Plaksij, Z. 2019). Cloud Computing er felles 
benevnelsen forleveringen av datatjeneste. Normalt omfatter dette 
servere, lagring, databaser, Software men også mye mer. Alt formidles 
og leveres via internett. Customer relationship management (CRM) er et 
software som bidrar til at en bedrift strategisk kan forvalte en 
organisasjons relasjoner og samspill med eksiterende og potensielle 
kunder. Et CRM-system hjelper selskaper å innhente og arkivere 
informasjon om hver enkelt kunde: interesser, forespørsler, 
dokumentasjon, kontaktpersoner oppførsel etc. (Němeček, J., Van ̌ková, 
V. 2011).  
 
Innovasjon blir et stadig viktigere konkurranse fremmende tiltak for å 
beholde og vinne flere kunder. Informasjon og kommunikasjon (IKT) og 
den raske globale spredning av smarttelefoner, har medført til at 
kundenes behov blitt diversifisert, og konkurransen mellom bedrifter 
har bare økt. Av den årsak legger bedriftene større vekt på bruk og 
integrasjon av systemer enn tidligere. Spesielt i mobile miljøer er 
cloudbaserte systemer avgjørende i konkurransebilde (Garrido-Moreno, 
A., Padilla-Meléndez, A. 2011). Ikke bare for bedriftens vekst, men også 
for bedriftens evne til å forbedre yteevnen til medarbeiderne (Kim, C. et 
al. 2015). 
 
I dag finnes det to ulike typer CRM-system, on-premise og cloudbasert. 
On-premise CRM-programvare er en type CRM-system der serverne 
som driver systemet finn internt hos organisasjonen. En slik løsning 
krever kjøp av maskinvare-, programvare- og programvarelisenser som 
skal installeres. I tillegg må det påregnes å gjennomføre regelmessige 
oppdateringer, som må utføres av et IT-team. Oppgraderingen må 
gjennomføres «on site» som bidrar til økt sikkerhet i systemet. I 
motsetning en «on premise» løsning lagrer Cloud-baserte CRM-
systemer alle data i en eksternserver ("i skyen"). Et slik løsning driftes av 
et selskap som kan defineres som en «vert». Selskapet som leverer CRM- 
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systemet, håndterer programvareinstallasjon og oppdateringer, samt 
sikkerhetskopiering, vedlikehold av maskinvare og sikkerhet. (Sentance, 
R. 2018)  
 

1.1 Bakgrunn og problemmotivering 
Flere av verdens største bedrifter bruker i dag Cloud Computing. 
Eksempel på dette er bedrifter som Netflix, Google og Microsoft. En av 
fordelene med Cloud Computing er for eksempel at løsningen er med 
enkle grep skalerbar og kapasitet kan økes eller reduseres. Netflix 
utnytter det potensialet som Cloud Computing kan tilføre bedriften, og 
utnytter dette til sin fordel. På grunn av den on-demand streaming 
service, står selskapet overfor store overspenninger i serverbelastning 
under «peak hours». Beslutningen om å migrere fra et in-house 
datasenter til en skybasert tjeneste medførte at de kunne utvide 
kundebasen uten å måtte investere i nye oppsett og vedlikehold av 
kostbar infrastruktur. Men, det finns også en ulemper med Cloud 
Computing. Sikkerhet, trekkes frem som en risikofaktor som ikke må 
undervurderes. I 2012 ble Linkedin utsatt for ett cyber angrep. Over 6 
millioner passord ble stjålet og publisert på et internett forum, hvilket 
resulterte i identitets forbrytelser. (Newgen Apps, 2017)  
 
Prosessen med å håndtere og samle inn kundeinformasjonen må 
automatiseres. Dette for å organisere og analysere dataene på en den 
mest effektive måten. For å kunne forenkle prosessen og oppnå 
måloppnåelse, er det derfor vanlig i dag å implementere et strategisk 
verktøy for å optimalisere og effektivisere arbeidet. Fellesbenevnelsen 
for slike systemer er CRM-systemer. CRM-systemet hjelper bedrifter 
med å håndtere arbeid med kunder. (Girchenko, T. et al. 2017) 
 
I flere tiår har de fleste selskaper investert betydelig faste kostnader og 
kapitaliserer på programvare og maskinvare i proprietære datasentre. 
Cloud Computing tilbyr radikalt forskjellige paradigmer der 
organisasjoner kontrakterer sine tjenester fra Cloud i stedet for å eie 
dem. I de siste årene har organisasjoner begynt å flytte sine tjenester til 
Cloudbaserte miljøer. Slik at de kunne vedta tjenester som i det minste 
er lik de som brukes internt. Her inngår; bidra til å skjule unødvendig 
kompleksitet; administreres automatisk; og tillat å skreddersy de angitte 
tjenestene. (Willcocks L.P., Lacity M.C. 2012)  
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Den høye penetrasjonen av smarttelefoner og den stadige utviklingen av 
mobilt bredbånd (fra 3G til 5G), tilgang til wifi, spiller en avgjørende 
rolle i utviklingen av mobil teknologi. I dag viser undersøkelser at 80% 
av globale selskaper planlegger å øke bruken av mobile applikasjoner. 
Cloudbasert programvare blir derfor stadig mer utbredt og fremstår 
som en kostnadseffektiv måte å samle kundedata på. (Girchenko, Т. 
2016) 

Ettersom Cloud Computing og cloudbaserte CRM-system er teknologier 
som er mye omtalt i dagens forretningssamfunn, er det viktig at den 
enkelte bedrift har kompetanse og ressurser til å ta stilling til om det vil 
være en lønnsom investering eller ikke. Det er viktig å stille spørsmålet; 
vil Cloud Computing og cloudbaserte CRM-system tilføre noe til 
bedriften, eller er systemene en «hype» og kan i beste fall omtales som 
en IT-trend? Hvordan skal en kunne ta beslutning om hvorvidt en 
bedrift skal gjennomføre en slik implementering, slik at 
implementeringen vil være lønnsom innom et eller feler området hos 
bedriften. Dermed skal denne studien ta forskningen videre, i form av å 
ekstrahere kriterier og bygge en modell som inneholder kriterier og 
alternativer. Flere studier presentere kriterier knyttet til Cloud 
Computing og cloudbaserte system, det som derimot ikke finns 
tilstrekkelig med forskning innom er hvordan leverandører og kunder 
vurderer og ser på de ulike kriteriene.  
 

1.2 Hensikt 
Hensikten med studiet er å skape en beslutningsmodell som kan avgjøre 
om en bedrift skal implementere/migrere til ett cloudbasert system eller 
bevare det eksisterende systemet i en on-premise løsning. Beslutnings-
modellen skal belyse beslutningsprosessen fra tre ulike synspunkter: 
litteraturen, kunden og leverandøren. Studien skal utformes med hjelp 
av TOE-rammeverket, for å inkludere flere virksomhetsperspektiver i 
studien. 

Formålet med studien er og gi bedrifter et bedre utgangspunkt til å 
gjennomføre en beslutning angående cloudbaserte løsninger.  

1.3 Forskningsspørsmål  
• Hvilke konsekvenser og hvilken nytteverdi vil det medføre ved å 

flytte et CRM-system til clouden? 
• Hvilke forskjeller finns mellom kriteriene i en beslutningsmodell 

i teorien sammenlignet med praktikken?  
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• Hvilke forskjeller er det på leverandørens kontra kundens syns-
punkter på de ulike kriteriene? 

 

1.4 Avgrensninger  
Studien avgrenses til å skape en beslutningsmodell basert på kunnska-
pene fra IT-bransjen. Studiet forutsetter at et selskap i dag har allerede 
implementert et on premise system. Det finns to ulike senarioer i case 
bedriften i dag, som skal brukes som et utgangspunkt; bevare nåværen-
de on-premise system, oppdaterer on-premise systemet eller implemen-
tere et cloudbasert system. Perspektivene er hentet fra bedriften et IT-
konsulent bedrift i Sundsvall som leverer IT-løsninger. Samt en av deres 
kunder. Kunden er et av Sveriges største bedrifter, og jobber innom den 
svenskeskogsindustrien. Dette innebærer at studiet og modellen av-
grenses til kun en bransje og kun innen et begrenset området i Sverige, i 
Norrland. 

1.5 Disposisjon 
I kapitel 2 presenter det teoretiske rammeverket samt tidligere forsk-
ning. Kapitel 3 presenterer hvordan studien er utformet, hvilke metoder 
som har blitt brukt samt en tydelig beskrivning av studiens gjennomfø-
ring. Resultatet av studien presenteres i kapitel 4, der samtlige intervjuer 
er sammenstilt og presentert, samt at beslutningsmodellen presenteres i 
dette kapitlet. Kapitel 5 presentere analyse og diskusjon av resultatet og 
rapporten avsluttes med kapitel 6 konklusjon.  
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2 Teori 
Kapitel 2 presentere det teoretisk rammeverket i denne studien. Kapitel 
2.1 – 2.2 presentere hva Cloud Computing og CRM-system er. I kapitel 
2.3 presenteres kriterier i Cloud Computing og cloudbaserte CRM-
system, faktorene er ekstrahert fra en litteraturstudiet. I kapitel 2.4-2.5 
presenteres beslutningsteori og beslutningsmodeller som skal skape 
grunnen til beslutningsmodellen som skal skapes i denne studien. 
Kapitel 2.6 presentere TOE-rammeverket, som er perspektivene som 
skal brukes i beslutningsmodellen. Siste kapitlet 2.7 presentere tidligere 
forskning og hva dette studiet tilfører forskningen.  
  

2.1 Cloud Computing  
Cloud Computing er et nytt databehandling paradigme der både 
maskinvare og programvare leveres til brukere over internett, som en 
tjeneste i form av en virtuell ressurs (Rehman, Z. et al 2011). Cloud 
Computing kan defineres som følgende;  
 
”Cloud Computing er en modell for å muliggjøre praktisk, etterspørsel av 
nettverkstilgang til et felles området med konfigurerbare databehandlingsressurser (for 
eksempel nettverk, servere, lagring, applikasjoner og tjenester) som raskt kan leveres og 
frigjøres med minimal administrasjonsinnsats eller tjenesteyterinteraksjon. (Mell, P. 
& Grance, T. 2009)” 
 
Cloudbaserte tjenester er blitt klassifisert inn under flere kategorier, som 
baseres på ulike tekniske og økonomiske aspekter. Den første 
klassifiseringen baseres på tilgjengelighet. Innen tilgjengelighet finnes 
det tre ulike kategorier; offentlig (public), privat (private) og hybrid 
clouds. Offentlig cloud har åpen tilgang, mens privat cloud er begrenset 
til eiers organisasjon og deres systemer. En hybrid cloud er en blanding 
av offentlig og privat cloud (Kaisler, S., et al. 2012). Den andre 
klassifiseringen inkluderer flere typer tjenester som baseres på hva 
clouden kan gjennomføre (Rehman, Z. et al. 2011). Figur 1 presentere en 
oversikt over tre ulike tjenester og hva som skiller de fra hverandre.  
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Figur 1: Sammenligning av Service modeller (Ludwig, S. 2011)  

Cloud computing har gitt bedrifter i utviklingsland en mulighet for å 
følge utviklingen med «minimal» investeringskraft. Dette medfører at 
selskaper som er lokalisert i denne delen av verden faktisk har 
muligheten til og konkurrerer med virksomheter som er etablert under 
helt andre forutsettinger. Men det gir også en mulighet for økt 
sysselsetting og ny kompetanse i en region som totalt sett har mange 
utfordringer. I følge Marston et al. (2010) kan Cloud Computing ha lik 
påvirkning på utviklingslandene som mobiltelefoner hadde på 
kommunikasjon. Lokale bedrifter og staten kan dra nytte av effektene 
som informasjonsteknologi har skapt. I likhet med utviklingsland kan 
mindre bedrifter dra nytte av Cloud Computing, de mindre bedriftene 
vil ha mulighet til å ta i bruk Enterprise Resource Planning (ERP)- 
programvare og business analyse verktøy, hvilket ikke har vært mulig 
før på grunn av de høye kostnadene slik programvarer og verktøy 
medfører.  
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2.2 CRM-system  
De siste fem årene har det hvert en stor utvikling av bruken av CRM 
tjenester. Cloudbasert CRM-system fremstår i dag som en av de 
virkelige store forretningstrendene. Denne type løsning medfører at 
informasjon er tilgjengelig for kunder og brukere av CRM-systemet 
hvor enn du befinner deg. Som en konsekvens av dette vil en bedrift 
fremstå mer effektiv, samt ha tilgang til viktig informasjon, til enhver 
tid. Det er flere fordeler med å installere et cloudbasert CRM-system. To 
av de viktigste driverne er kostnadsbesparelse, samt et løsningen er 
skalerbar for brukerne av systemet. Antall brukere av Cloudbaserte 
CRM-system har økt kraftig de seneste årene. I år 2010 var det kun 12% 
av alle bedrifter som brukte et CRM-system som var et cloudbaserte 
CRM-system, mens i 2016 var det hele 87% som brukte cloudbaserte 
CRM-systemer. En utvikling som sier noe om behovet for automatiserte 
prosesser, real time data til en hver tid og effektivisering for å 
optimalisere bedriftens ressurser. (Girchenko, T. et al. 2017) 
 
Bedrifter implementerer CRM-system av ulike årsaker og for å oppnå 
forskjellig typer målsettinger. Mål om å forbedre forholdet til kunder er 
kanskje det som er mest vanlig ved innføring av faste rutiner ved bruk 
av et CRM-system. CRM-system øker en jevn flyt av 
forretningsprosesser. Økt informasjonsmengde vil gi en bedre forståelse 
av kundens krav. Som en direkte konsekvens av dette kan det innebære 
at bedriften kan redusere markedsføringskostnader, men økt kunnskap 
vil også på generelt grunnlag gi økt merverdi for den enkelte kunder. 
(Pedron, C. et al. 2016) 
 
Globalt finnes veldig mange systemer på markedet. De største og mest 
brukte systemene, som brukes av globale selskaper i dag er: Salesforce, 
Microsoft Dynamics, Pegasystems, Oracle, Zendesk, bpm’online, 
CRMnext, SugarCRM, Freshdesk, Eptica, mplsystems, Verint, Lithium, 
SAP, NetSuite men det finnes også andre. Flere av selskapene er godt 
etablerte med vel utprøvde CRM-systemer, andre er i ferd med å 
introdusere seg i markedet og ta markedsdeler. De ulike systemene har 
alle sine fordeler og ulemper. (Pedron, C. et al. 2016)  
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2.3 Kriterier i Cloud Computing og Cloudbaserte CRM-
system  
 
Mange studier har adressert de tekniske og operative problemene 
knyttet til cloud computing. Dette inkluder temaer som valg av cloud 
computing-tjenester basert på kostnader og risiko (Martens, B. 
Teuteberg, F. 2012), revisjonsprotokoll for sikker lagring og beregning i 
clouden (Mohammed, D. 2011; Wei, L. et al. 2014), analytisk modeller 
for å bestemme eierkostnadene til cloud computing (Mazhelis, O., 
Tyrväinen, P. 2012; Walterbusch, M. 2013), og problemer med sikkerhet, 
personvernrisiko og tap av informasjon (Zissis, D., Lekkas, D. 2012; 
Wang, H. 2010; Dutta, A. et al. 2013). 
 
Litteraturen nevner en mengde kriterier som er avgjørende ved 
implementeringen av cloudbaserte system. Alle kriteriene som ble 
funnet under litteraturstudien er sammenstilt og presentert i Tabell 1.  
 
Tabell 1: Sammenfatning av kriterier fra litteraturen 

Kriterier Beskrivelse Kilde 

Skalerbare Even til å håndtere en voksende eller 
minskende system, nettverk eller prosess, 
basert på kundens kvar og organisasjo-
nens evne til å leverer.  

 

Costa, P. et al. 
2015, Phaphoom et 
al. 2012, Kim et al 
2009, Baars, 
Kempler 2011, 
Marston et al 2011 

Funksjonalitet Utvalget av operasjoner som kan kjøres 
på en datamaskin eller et annet elektro-
nisk system. 

Marston, S. et al. 
2010; Hughes, A. 
2019 

Fleksibilitet  Mulighet for å legge til eller fjerne 
forhåndsdefinerte funksjoner fra en 
tjeneste. Skreddersy løsninger til kunder.  

Costa, P. et al. 
2015, Nkhoma, M, 
Dang D. 2013, 
Schlauderer, S. & 
Overhage, S. 2015, 
Rehman, Z. Et al 
2011 

Tilgjengelighet  Ha muligheten til å hente informasjon og 
jobbe i systemet til en hver tid, på alle 
steder, kontoret, hjemme, hos kunder etc.  

Costa, P. et al. 
2015, Nkhoma, M, 
Dang D. 2013 

Pålitelighet Kunne stole på systemet, og at informa- Costa, P. et al. 
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sjonen i systemet stemmer.  2015, Schlauderer, 
S. & Overhage, S. 
2015, 

Sikkerhet Beskytte tjenestens kontroll på tilgangene, 
datasikkerhet og konfidensialitet.  

Costa, P. et al. 
2015, Yuen, K. 
2012, Schlauderer, 
S. & Overhage, S. 
2015, Chebrolu 
2011,  

Brukervennlighet Det skal være mulig å bruke systemet 
både får leverandører og kunder. Det skal 
være gjenkjennelig og interaksjonene med 
systemet skal være natrulig.  

Costa, P. et al. 
2015, Yuen, K. 
2012, Oliveira, T. et 
al. 2014 

Ledelse For at implementeringen av systemet skal 
være vellykket må ledelsen godkjenne og 
at organisasjonen får den nødvendige 
støtten for en slik endring.  

Costa, P. et al. 
2015, Gutierrez, A. 
et al. 2015, Low et 
al. 2011 

Ansvarlighet  Ansvarlighet har mulighet til å hjelpe til 
med å takle problemer som pålitelighet og 
kompleksitet av samsvar. 

Costa, P. et al. 2015 

Presentasjon Det er en forventing at systemet presterer. 
Det er et krav om at funksjonene skal 
være nøyaktig, slik at organisasjonen 
oppnår en mer effektiv hverdag. 

Costa, P. et al. 
2015, Nkhoma, M, 
Dang D. 2013 

Kostnad Reduserer bedriftskostnadene.  Rehman, Z. et al 
2011, Marston, S. et 
al. 2010 

Standard Standard løsning er et eksiterende 
program, som leveres av en ekstern 
leverandør. Microsoft, Salceforce og SAP 
er eksempel på slike system.  

Kaisler, S. et al. 
2012 
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Skalerbar  
Det er flere kriterier som går igjen i litteraturen. En av kriteriene som 
nevnes ofte er skalerbare løsninger. Business skalerbarhet kan være en av 
de beste argumentene for en organisasjon til å implementere 
Cloudbaserte tjenester (Phaphoom, N. et al. 2012). Denne faktoren 
utnytter visualisering og leveringsevnen til cloudbaserte tjeneste som 
tillater organisasjoner til å skalere ned infrastrukturen for å spare 
penger, samtidig som IT-løsningene blir bedre (Kim, C. et al. 2015). 
Skalerbarhet øker muligheten for å redusere mengden tjeneste som er 
tilgjengelig for å møte kundens krav (Costa, P. et al. 2015). For å 
opprettholde kontinuerlig vekst er skalerbarhet ønskelig, da det 
effektive miljøet i clouden kan håndtere svært store datamengder 
(Baars, H., Kempler, H. 2011). Samtidig støtter cloudbaserte tjenester 
den raske distribusjonene av dataverktøy som hjelper bedriften å være 
mer proaktive i operasjoner (Marston, S. et al. 2010). 
 
I tillegg kan Cloud Computing nesten umiddelbart gi tilgang til 
maskinvareressurser, noe som fører til en mer tid spart i mange 
bedrifter. Cloud Computing kan reduserer potensielle IT-barrierer som 
hindrer innovasjon. En innføring av tjenesten vil åpne opp for 
nyskaping og idefangst. Som en konsekvens kan Cloud Computing 
gjøre det lettere for bedrifter å skalere sine tjenester, som i økende grad 
er avhengige av nøyaktig informasjon. Dette vil styrke forhold til 
kunden som stiller større krav til kvalitet og bedriftens evne til å møte 
deres behov. Cloud Computing muliggjør også å innføre nye 
applikasjoner og levere tjenester som ikke tidligere var mulige å tilby sin 
kundeportefølje. (Marston, S. et al. 2010)  
 
Funksjonalitet  
Cloud Computing garanterer en løsning som full funksjonalitet med alle 
tjenester på eksisterende informasjonsteknologitjenester. Men tjenesten 
tilbyr også å aktivere nye sikkerhetsfunksjoner som fremstår som 
ugjennomtrengelige. Som en positiv konsekvens ved å invitere i et cloud 
basert system er at de totale IT driftskostnader reduseres i forhold til de 
oppringing kostnadene for databehandling i organisasjoner (Marston, S. 
et al. 2010).  
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IT infrastruktur kan inneholde en rekke funksjoner. For eksempel kan 
det være server maskinvare og programvare, lagring og nettverk. Ved å 
laste ned støtte funksjoner og administrasjon av servere til cloud, kan en 
bedrift spare betydelige kostander i sitt IT budsjett. En integrasjon vil 
minimere lokale server parker og da tjenestene nå blir nedlastbar via 
internett. Et selskap som har integrert et cloud basert system kan gjøre 
serverne tilgjengelige hvor som helst, det er en Internett-tilkobling. 
Cloud-leverandører lager virtuelle servere på store 
maskinvareplattformer slik at de kan skalere opp eller ned raskt. De har 
muligheten til å betjene en rekke selskaper i en enkel serverløsning. 
Dette er spesielt nyttig for bedrifter som har uregelmessige belastninger 
på sine databehandlingsinfrastrukturer. (Hughes, A. 2019)  
 
Cloud Computing kan revolusjonerer bedrifts senario med ulike 
teknologiske innovasjoner, med funksjoner og resurser som clouden kan 
få tilgang på etter etterspørsel (Tuncay, E. 2010). 
 
Fleksibel  
Cloud Computing har evnen til å tilby bedre og mer fleksibel It-tjenester 
med langt mindre administrative kostnader og tekniske kompleksiteter 
(Rehman, Z. et al. 2011). Fleksibilitet er ett annet kriteriet og faktor som 
omtales mye i litteraturen. Mulighet for å legge til eller fjerne 
forhåndsdefinerte funksjoner fra en tjeneste (Costa, P. et al. 2015). Dette 
gir organisasjonen mulighet å skreddersy og skape tjenester som møter 
kundens behov. Samtidig som organisasjoner kan velge bort funksjoner 
som ikke brukes, hvilket fører til kostnadsbesparelser. Samt kostnads 
fleksibilitet, som er en fordelsfaktor som tillater organisasjoner å ”pay as 
and when needed” (Nkhoma, M, Dang D. 2013). Organisasjoner kan få 
ulike kostnadsmodeller basert på hvilke funksjoner som er en del av 
cloudtjenesten (Schlauderer, S., Overhage, S. 2015).  
 
Tilgjengelighet  
I dagens samfunn er kommunikasjon en meget viktig faktor, dette 
samme kan vi si om cloudbaserte tjenester. Det er en klar forventing til 
at en bedrift har til en hver tid tilgjengelig kommunikasjonsmidler og 
informasjon for å opprettholde intern og ekstern kontakt. Samt at 
systemene er tilgjengelig der hvor den ansatte måte befinne seg 
(kontoret, hjemmekontor, på reise etc) (Costa, P. et al. 2015). Samtidig 
som det er et krav om å ha tilgjengelighet på nettverkskompatibilitet for 
nettleser og systemer, samt hvor lenge tjenesten er i stand til å brukes 
sammenhengende (Schlauderer, S., Overhage, S. 2015).  
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Et CRM-system bidrar til effektivisere og planlegge potensialet for å øke 
salget, optimalisere markedsføring og forbedre kundeservice. Ved å 
lagre vital kundeinformasjon, beskrivelser om relasjoner og prosesser vil 
bidra til å effektivisere driften, men også minimerer risiko for tap av 
kunder. Systematisering av informasjonen kan derfor bidra til å 
forbedre forretningsprosesser basert fakta informasjon og resultater av 
analyser. (Girchenko, T. et al. 2017) 
 
Pålitelighet  
Pålitelighet er også en faktor ved cloudbaserte tjenester. I likhet med 
tilgjengelighet er pålitelighet noe som organisasjonene forventer når 
slike teknologier blir implementert. Disse faktorene er avgjørende fordi 
bedrifter ofte bruker cloud som en plattform som støtter daglig drift og 
samhandling med kunder og leverandører. Som en konsekvens kan 
eventuelle feil eller forsinkelser påvirke påliteligheten og 
tilgjengelighetene, og sette hele prosessen i fare. Imidlertid kan 
leverandøren mislykkes i å skalere opp infrastrukturen, som kan 
påvirke stabiliteten til cloudtjenesten. (Nkhoma, M., Dang D. 2013)  
 
Sikkerhet  
En av de mest omtalte faktorene og kriteriet i cloudbaserte tjenester er 
sikkerhet. Målet med sikkerhet er å beskytte tjenestens kontroll på 
tilgangene, datasikkerhet og konfidensialitet (Cost, P. et al. 2015). 
Usikker cloud infrastruktur kan føre til problemer mellom 
organisasjonen og de store interessentene slik som kunder, partnere og 
leverandører (Nkhoma, M., Dang D. 2013). Det sikkerhetsproblemet 
som nevnes flest ganger er organisasjonen eierskap og kontroll av 
datainformasjon ved bruk av ekstern leverandørtjeneste av 
cloudtjenestene (Chebrolu, S.B. 2011). Ofte er bedrifter usikker, med 
tanke på at bedriftene deler konfidensiell datainformasjon med en 
eksternpartner, samt at det forventes at en eksternpartner skal beskytte 
organisasjonen mot cyber angrep (Nkhoma, M., Dang D. 2013).  
 
En av svakhetene med Cloud Computing er at organisasjoner vil miste 
den fysiske kontrollen over dataene som er lagret i clouden. I følge 
Marston et al. (2010) er ikke leverandørene i stand til å garantere 
plasseringen av selskapets informasjon, men det finns flere ulike 
løsninger på dette. I tillegg til at det er et sikkerhetsspørsmål. Det er 
vikktig å avklare og stille seg spørsmålet om hvor sikker er 
informasjonen som blir lagret i Clouden. (Marston, S. et al. 2010) 
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Trolig er det mange organisasjoner som ser på Cloud Computing som 
en mulighet til å migrerer til en bedre datapraksis. Som en direkte 
konsekvens av kan endringene åpne spennende muligheter for IT-
avdelingen. Samtidig vil nok flere ansatte oppleve en integrasjon av et 
cloud basert system som en trussel for kultur, ansettelsesforhold, 
jobbinnholdet, datasikkerhet for å nevne noe. (Marston, S. et al, 2010)  
 
Brukervennlighet  
For at en cloudbasert tjeneste skal være effektiv må den brukes, og for at 
tjenesten skal brukes må det finnes en vis grad av brukervennlighet. Fra 
brukerens synspunkt er brukervennlighet viktig fordi økt 
brukervennlighet vil medføre at brukerne fullfører oppgaven nøyaktig, 
og brukerne gjennomfører operasjonen uten store problem. Utviklerens 
aspekt av brukervennlighet og det visuelle bilde er et viktig prinsipp for 
å bestemme suksess for et system. Fra en lederens synspunkt vil dårlig 
brukertilfredshet av en tjeneste vil i stor grad redusere produktiviteten. 
Ethvert produkt som mangler brukervennlighet vil kaste bort mer tid og 
energi, enn det vil spare og effektivisere. (Costa, P. et al. 2015) 
 
I en studie presentere at brukerne av et cloudbasert CRM-system har en 
høy grad av arbeidstilfredshet. Gjennom aktivt bruk har de ansatte 
lettere for å identifisere seg med de ulike fordelene ved et cloudbasert 
CRM-system. Brukerne følte seg fornøyd med informasjonskvalitet, 
systemkvalitet og tjenestekvalitet (Oliveira, T. et al. 2014). I tillegg kan 
en forvente at personlig yte evne vil forbedres dersom et cloudbasert 
CRM-systems tas i bruk. For å øke medarbeidernes personlige ytelse, 
må bedrifter utvikle cloudbaserte CRM-systemer med god 
kundesegmentering, kundeinformasjonsintegrasjon, systemfleksibilitet, 
og personalisering, noe som kan forbedre brukertilfredshet og 
systembruk. Dette vil påvirke personlig ytelse. (Kim, C. et al. 2015) 
 
Ledelse 
Støtte fra ledelsen er ekstremt viktig for organisasjoner som ønsker å 
skape et konkurransedyktig miljø. Samtidig som tilgang på nødvending 
resurser og kompetanse som kreves for å vedta en investering til å 
integrere en cloudtjeneste. En slik støtte hjelper organisasjonen til å 
overvinne interne barrierer og mostand mot forandring. Endringsledelse 
er et viktig stikkord før en integrasjon. Det har blitt anerkjent att ledelses 
bevissthet om de potensielle fordelene ved å vedta Cloud Computing er 
viktig for å håndtere potensielle organisasjonsendringer gjennom en 
uttrykt visjon og forpliktelser. Det sender viktig signaler om tillit til den  
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nye teknologien til alle ansatte i bedriften. Ledere spiller en viktig rolle 
når et cloudbasert system skal implementeres. Alt fra integrering av 
resurser, ulike aktiviteter og eventuelle endringer av visse prosesser. 
Tidligere har det blitt konstatert at ledelsens involvering har vært en av 
de viktigste faktorene for at implementasjon av en cloudbaserte tjenester 
har blitt en suksess (Low, C. et al. 2011). Men nyere forskning viser at 
dette ikke er tilfellet i like stor grad lengre. En mulig forklaring til dette 
er den økende bevisstheten mellom forretning- og IT ledelse om de 
potensielle fordelene ved å vedta cloud tjenester. (Gutierrez, A. et al. 
2015)  
 
Det er påvist at flere av brukerne av et cloudbasert CRM-system hadde 
høyere brukertilfredshet, systembruk var høyere og den personlig ytelse 
bedre (Garrido-Moreno, A., Padilla-Meléndez, A. 2011). Det finnes ulike 
metoder for å involvere alle ansatte. Her inngår også deltagelse og 
involvering av ledelsen. De ulike systemene kan derfor styres i forhold 
til hvilken grad av kontroll som skal gjennomføres. I noen tilfeller kan 
innholdet som registreres og resultatene av registreringen fra den 
enkelte bruker bli kontrollert av ledere eller ledelsen. Men det er ikke 
uvanlig at rutiner utarbeides hvor prosessene er delvis kontrollstyrt av 
ledelsen og ledere gjennom ulike «approver» funksjoner. Et eksempel 
kan være at alle nye kontrakter skal godkjennes av juridisk avdeling, 
eller et nytt salg skal godkjennes av en leder, eller at lønnsomhetsgraden 
av et kundetilbud må ha en godkjennelse fra økonomiavdelingen før 
den sendes kunde. På den måten involverer og kontrollerer lederne 
arbeidsprosessene. Men det kan også være at eksterne personer som har 
tilgang til et CRM-system blir kontrollert. For eksempel kan de vedta 
noen relaterte hjelpemidler for å imøtekomme kravet til de ansatte på 
personlige tjenester. (Kim, C. et al. 2015) 
 
Ansvarlighet  
En av kjernekompetansene innom cloudbaserte CRM-system og Cloud 
Computing er ansvarlighet. Ansvarlighet har mulighet til å hjelpe til med 
å takle problemer som pålitelighet og kompleksitet av samsvar. Det er 
spesielt nyttig for å beskytte sensitiv eller konfidensiell informasjon, øke 
forbrukerens tillit, klargjøre den juridiske situasjonen i Cloud 
Computing og legge til rette for dataoverføringer (Pearson, S. 2011). 
Leverandøren av cloudbaserte CRM-system og Cloud Computing har 
ett ansvar ovenfor sine kunder, blant annet en forpliktelse til å 
overholde standarder, prosesser og retningslinjer (Costa, P. et al. 2015).  
 



Cloudbaserte systemer – deskriptiv 
beslutningsmodell   
Alette Jerring van Kervel Barth 

 
2019-06-06 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 15 

Prestasjon 
Prestasjon er en annen viktig faktor. I en organisasjon vil det være 
forventinger til at systemet presenteres og fremstår visuelt bra når det 
presenteres. Prestasjon av cloudbaserte CRM-systems funksjoner og 
forventingene som følger med, samt hvordan funksjonene fungerer. Det 
er et krav om at funksjonene skal være nøyaktig, slik at organisasjonen 
oppnår en mer effektiv hverdag. Med tanke på at cloudbaserte system er 
en tjeneste i vekst så er det et krav om at leverandøren av tjenesten 
følger trender og innovasjon. Løsningen må ha evne til å skape 
innovative funksjoner uten å gå på kompromiss med tjenesten samt 
gjøre oppdateringer for å nå nye teknologier og IT-utviklinger i takt 
med markedsutviklingen. Samtidig skal det være mulighet til å foreta 
endringer uten å påvirke tjenesten og daglig drift. Driftssikkerhet vil 
nære nøkkel til hvordan de ansatte adopterer løsningen. (Costa, P. et al. 
2015) 
 
Kostnad 
En av styrkene til Cloud Computing er at det reduserer kostnadene for 
mindre bedrifter som prøver å dra nytte av beregningsintensive 
forretningsanalyser som hittil har kun vært tilgjengelige for de største 
selskapene. Disse beregningsøvelsene involverer vanligvis store 
mengder beregningskraft for relativt kort tid, og Cloud Computing gjør 
slikt dynamisk tilgang til ressurser mulig. Cloud Computing 
representerer også en stor mulighet i utviklingsland. Disse land har i 
lang tid ligget lang etter i forhold til IT relaterte tjenester og 
investeringer som er foretatt for å effektivisere driften. Implementering 
og drift av et CRM-system som er cloud basert begrenser størrelsen på 
investeringene. Dette medfører at det er flere mindre selskaper i både I 
og u land som nå kan følge utviklingen innen dette området. Cloud 
Computing kan vært starten for disse landene å aktivere og effektivisere 
IT-tjenester. (Marston, S. et al, 2010) 
 
Effekten av en insvetering og en integrasjon av et clud basert system har 
en større effekt på et selskap en kun en finansiell effekt. Når en IT-leder 
outsources en serverfarm til en cloudselger, avstår bedriften også en stor 
del av kontrollen over bedriftens IT infrastruktur, noe som kan 
medførere en risiko for selskapet. Det er kritisk at IT-ledere forhandler 
gunstige servicenivåavtaler som gjør det mulig å foreta revisjoner på 
stedet hvor cloudleverandøren har sin server park. Dette for å sikre at 
infrastrukturen er beskyttet. Her inngår graden av sikkerhet på området 
og at det blir foretatt regelmessige sikkerhetskopier. Mye tyder på at  
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selskapene som tilbyr cloud computing ikke vil eliminerer tradisjonelle 
datasentre i nær framtid. Mange organisasjoner har strenge 
regulatoriske sikkerhetskrav, og cloud computing er ikke robust nok i 
dag til å tilfredsstille all krav. (Hughes, A. 2019) 
 
Standard  
En standard løsning innebærer at en bedrift har en ekstern leverandør av 
sitt system. Det er den eksterne leverandøren som eier løsninger, men 
det er bedriften som tilpasser den til sitt eget behov. Bedrifter må ta en 
kvantitativ avgjørelse mellom kostnadene til et internt IT-personale i 
motsetning til bruken av et eksternt firma. Analyse er nødvendig for å 
avgjøre hvor kostnadene til det nåværende overstiger et system hos en 
ekstern leverandør. Men dette er bare en kostnadsfaktor. Standard 
inkluderer også: beholdt kunnskap om applikasjoner, umiddelbar 
tilgang til kunnskapsrike applikasjonsutviklere, forståelse av 
virksomhetsoperasjoner osv. (Kaisler, S. et al 2012)  
 

2.4 Beslutningsteori  
Å ta en beslutning kan være en lang prosess. En prosess som krever 
kompetanse ofte om flere fagområder og kriterier. Det skal ikke bare 
gjennomføres en beslutning, det skal også gjennomføres en god beslut-
ning. For at denne beslutningen som blir gjennomført skal være en god 
beslutning er det viktig å gjennomføre en grundig undersøkelse av hva 
beslutningen skal medføre for bedriften. En beslutning i dag har som 
regel flere ulike kriterier. Disse kriteriene handler ofte om økonomi og 
miljø, og det kan oppstår en konflikt under prosessen mellom disse 
kriteriene, hvor en beslutning vil kreve at et annet kriterium viker foran 
det andre. I forkant av en beslutning skal gjennomføres, er det ofte 
usikkerhet som preger beslutningstager. Fakta, støttespillere i organisa-
sjonen, erfaring og dokumentasjon spiller en avgjørende rolle, og 
bruken av de nevnte ressurser påvirker om beslutningen kommer til å 
bli en god eller dårlig beslutning. Når en person med myndighet til å 
fatte en beslutning skal ta en beslutning, står som regel personen overfor 
flere alternativer vei valg. Alternativene vil ha ulike utfall, som kan ha 
en positiv eller negativt utfall på beslutningen (Eisenfür, F. et al. 2010).  

En av de grunnleggende beslutningsteoriene er at komplekse beslut-
ningers problem kan bli løst mer effektivt ved å dele problemet opp i 
flere komponenter og separate aspekter. Istedenfor å håndtere proble-
met som en helhet, kan beslutningstagerne komponere og skape model-
ler av problemkomponentene. Deretter kan modellene settes sammen til 
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en generell modell av beslutningssituasjonene. Komponentene i model-
len kan være følgende: (Eisenführ, F. 2010)  

• Alternativ. Beslutningstageren har et antall alternativ å velge 
mellom  

• Usikkerhet. Det kan være hendelser eller deler av verden som 
kan ha påvirkning på beslutningen, men som ikke kan bli kon-
trollert av beslutningstageren. Beslutningstageren kan kun 
forme forventninger om vedtak av usikkerhetene.  

• Konsekvenser. Det kan være konsekvenser av hendelser eller 
usikkerheter. Ved å velge ett alternativ og vedtak om usikker-
het, resulterer i konsekvenser som kan avgjøre resultatet. En 
”effekt modell” kan være til hjelp for å spesifisere hvilke kon-
sekvenser som kan oppstå for de ulike variablene.  

• Mål og preferanser. En beslutningstager kan ha ulike preferanser 
med respekt for konsekvensene, som regel foretrekker beslut-
ningstageren et utfall sammenlignet med andre. Om det ikke er 
et definert mål for beslutningen som en beslutningstageren kan 
ta i betraktning, så kan det påvirke beslutningen. Dersom ingen 
målsetting, blir det vanskelig med en seriøs beslutning.  

Beslutningsteori kan deles inn i tre ulike kategorier, normativ beslut-
ningsteori, preskriptiv beslutningsteori og deskriptiv beslutningsteori. 
(Keyser W.D., Springael, J. 2010) 

Normativ beslutningsteori: Hvordan en perfekt beslutningstager skulle ta 
rasjonelle beslutninger ifølge teorien.  

Preskriptiv beslutningsteori: Hvordan beslutninger skal tas i praksis, gitt 
at det ikke alltid er perfekte rasjonelle beslutningstagere.  

Deskriptiv beslutningsteori: Hvordan personer oppfatter beslutninger i 
praktikken.  

 

2.5 Beslutningsmodell  
2.5.1 Scenario planering  

Scenario planlegging stimulerer strategisk tenkning og bidrar til å 
overvinne tenkning begrensninger ved å skape flere alternativer. 
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Scenarier anses som et verdifullt verktøy som hjelper organisasjoner til å 
forberede seg på mulige eventualiteter, og gjør dem mer fleksible og 
mer innovative (Hiltunen E. 2009). Scenarier er en oversikt over noen 
aspekter av fremtiden. En definisjon av et scenariet er ”et sett av hypote-
tiske hendelser som i fremtiden er konstruert for å klargjøre en mulig 
kjede av årsaksforhold, så vel som deres beslutningspunkter” (Godet, 
M. 2000). Scenarier er en beskrivelse av en fremtidig situasjon og hen-
delsesforløpet som gjør at man kan gå videre fra den faktiske til den 
fremtidige situasjonen (Godet, M. 2000). Scenarier er også definert som 
alternative endringer som følge av en kombinasjon av trender og 
retningslinjer. Scenarioplanleggingsteknikker brukes ofte av ledere til å 
formulere deres mentale modeller om fremtiden for å kunne ta bedre 
beslutninger (Amer, M. et al. 2013). I teknologiplanlegging, prognoser, 
strategisk analyse og fremsynsstudier brukes scenarier til å inkorporere 
og understreke de aspekter av verden som er viktige for prognosen. 

Overveielse av flere mulige fremtidige alternativer bidrar til å utføre 
fremtidig planlegging på en helhetlig måte og betydelig øke evnen til å 
håndtere usikkerhet og nytten av den generelle beslutningsprosessen 
(Amer, M. et al. 2013). Scenario planlegging hjelper oss å være forberedt 
på endringer og innovere endringer (Hiltunen, E. 2009). Scenarioplan-
legging er en god måte å stille spørsmål til fremtiden. Scenarier gir et 
helhetlig bilde av miljøet og fremhever samspillet mellom flere trender 
og hendelser i fremtiden. Videre presenterer scenarioplanlegging alle 
komplekse elementer sammen på en sammenhengende, systematisk, 
omfattende og troverdig måte (Joseph, C.F. 2000). Scenarier er også 
svært nyttige for å fremheve implikasjoner av mulige fremtidige sys-
temavbrudd, identifisering av natur og tidspunkter av disse implikasjo-
nene, og konsekvenser av et bestemt valg. Scenario gir en beskrivelse av 
fremtidig situasjon og utvikling eller skildring av stien som fører oss ut i 
dag og inn i fremtiden.  
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2.5.2 Beslutningstre 
Beslutningstrær er et velkjent metode for å løse et beslutningsproblem. 
Et beslutningstre kan strukturere og visualisere detaljer i et 
beslutningsproblem. Å beskrive et beslutningsproblem med skriftlig 
tekst kan ofte føre til at ikke alle alternativer blir presentert, samt alle 
konsekvenser, nytter og sannsynligheter blir visuelt synlig. Et 
beslutningstreet kan visuelt belyse et beslutningsproblem ved å kunne 
følge ulike handlingsalternativer og se hva konsekvensene av de ulike 
handlingene. Det brukes også som et verktøy for å strukturere 
beslutningsprosessen og beslutningsproblemet. Et beslutningstre 
trenger ikke bare å skape en oversikt over beslutningsprosesser for 
beslutningstakere, men et beslutningstreet kan også formidle en oversikt 
over beslutningsprosesser for andre interessenter. (Kotsiantis, S. B. 2013) 
 
Et aspekt ved beslutningstrær er at de kan bli svært store i komplekse 
situasjoner der de fleste detaljer er inkludert og dermed blir litt 
vanskelig å forstå. Det er lett å miste oversikten. Det kan således være et 
spørsmål om å balansere hvordan man velger å presentere 
beslutningstreet. Et annet problem er hvor mange hendelsessituasjoner 
og utfall en velger å inkludere, og om det er mulig å ekskludere kriterier 
og alternativer i et beslutningstreet uten å miste viktig informasjon som 
kan påvirke beslutningen. Det er mulig å presentere et mer omfattende 
beslutnings tre ved å pedagogisk vise hvilke detaljer du er i 
beslutningstreet, men det kan ikke være mulig å hevde at 
beslutningstreet har samme funksjon som et oversiktsbildet. (Kotsiantis, 
S. B. 2013) 
 
Et beslutningsnode består av en kvadrat, noe som betyr at det må velges 
mellom to eller flere handlingsalternativer hvor bare en av 
handlingsalternativene kan implementeres. Det vil si, fra beslutnings-
noden, vil en rekke grener som representerer handlingsalternativer 
fortsette, antall handlingsalternativer avhenger av hva beslutningstakere 
velger å inkludere for handlingsalternativer. Hendelsesnoden, som er en 
sirkel, representerer en hendelsessituasjon der hendelsene er grener fra 
hendelsesnoden. Hver enkelt begivenhet har en sannsynlighetsverdi, 
hendelsene kan også inneholde bruksverdier som beskriver effekten av 
hendelsen som oppstår. Bare en begivenhet kan oppstå når hendelser er 
gjensidig eksklusiv. Lengst til høyre der en grenen slutter, er det en 
endelig knutepunkt, hvor en sannsynlighet og bruksverdi er beregnet. 
Se Figur 2, for visualisering av beslutningsteet.  
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Figur 2: Eksempel på beslutningstre 

 

2.6 TOE rammeverk  
En teoretisk modell for Cloud Computing diffusjon må vurdere svakhe-
tene i vedtaks- og diffusjonsteknologisk innovasjon, som er forårsaket 
av firmaets spesifikke teknologiske, organisatoriske og miljømessige 
sammenhenger. Rammeverket er skapt av Tornatzky and Fleischer 
(1990), og hensikten med TOE er å analysere IT adopsjon av bedrifter. 
TOE-rammeverk består av tre kontekstgrupper: teknologisk, organisato-
risk og miljømessig. Den teknologiske konteksten refererer til intern og 
ekstern teknologi som gjelder for firmaet. Organisasjonskontekst 
refererer til flere indekser angående opprinnelsen, som fast størrelse og 
omfang, sentralisering, formalisering og kompleksitet av ledelsesstruk-
tur og kvaliteten på menneskelige ressurser. Miljømessig kontekst 
refererer til selskapets bransje, konkurrenter og infrastruktur eller 
intensjon. TOE-rammeverket er i samsvar med Rogers (1983) teori om 
innovasjonsdiffusjon (Wang, H. et al. 2010) som gjenkjenner de følgende 
fem teknologiske karakteristika som forutsetninger for enhver vedtaks-
beslutning: relativ fordel, kompleksitet, kompatibilitet, observerbarhet 
og prøvbarhet. Derfor forklarer TOE-rammeverket innføringen av 
innovasjon og et betydelig antall empiriske studier har fokusert på ulike 
informasjons system(IS)-domener. (Low, C. et al. 2011)  

Utfordringen kommer imidlertid når man skal ta stilling til om Cloud 
Computing vil være hensiktsmessig for firmaer med allerede eksiste-
rende og funksjonell teknologi. Organisasjonen må bestemme seg for å 
enten utvikle og investere i egne ressurser eller å foreta endringer basert 
på vurdering av miljøsituasjonen. De nåværende studiene fastsatte at 
følgende tre funksjoner påvirker Cloud Computing adopsjon: teknolo-
gisk kontekst (relativ fordel, kompleksitet og kompatibilitet), organisa-
torisk kontekst (toppledningsstøtte, fast størrelse og teknologibered-
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skap) og miljømessig kontekst (konkurransedyktig og infrastruktur). 
(Low, C. et al. 2011)  

Som TOE-rammeverket omfatter miljømessige kontekst, blir det bedre i 
stand til å demonstrere internt innovasjonsteknologi adopsjon. Derfor 
anses denne modellen å være mer dekkende. TOE-rammeverket har 
også en klar teoretisk grunnlag, konsekvent empirisk støtte, og sannsyn-
lig søknad til Informasjonssystem / IT-adopsjon. (Zhu, K. et al. 2004)  

 

Figur 3: Konseptuell modell for adopsjon av Cloud Computing (Egen kreasjon, med 
inspirasjon fra Low, C. et al. 2011)  

 

2.7 Tidligere forskning og plasseringen av studiet  
Menzel, M. et al (2010) skapte et rammeverk for å ta beslutningen om 
implementeringen av cloudbaserte systemet. Dette rammeverket 
presentere prosessen en bedrift skal gjøre for å ta beslutningen. Ramme-
verket som Menzel, M. et al (2010) har skapt består av en multi- kriteriet 
beslutnings analyse som definerer og beskriver beslutningsprosessen 
stegvis. Rammeverket besår av å finne alternativene og kriterier, for så å 
kunne ta en beslutning. Prosessen og kriteriene som blir beskrevet i 
rammeverket går ikke i detaljnivå eller presentere hvilke kriterier som 
påvirker beslutningen. Forskningen presentere mer en tilnærming til 
prosessen som bedriften skal gjennomføre. Å definere detaljene legger 
forfatterne på videre forskning.  

Rieger, P. og Gewld, H (2013) gjennomførte en lignende studiet innom 
bank industrien. Hensikten med studiet er å undersøke bruken av cloud 
computing i bank industrien. Samt beskrive fordelene og riskene med 
cloud computing. Denne studien har tatt i bruk TOE-rammeverket for å 
beskrive de ulike fordelene og risikoene. Forfatterne resulterte med å 
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identifisere totalt 15 fordeler og risker som påvirker bruken av cloud 
computing (der disse 15 fordelen og riskene er presentert tidligere i 
kapitel 2.3 Kriterier).  

Dagens forskning innom cloud computing og cloudbaserte system 
handler ofte om å identifisere fordelene og ulempene med slike system. 
Det finns mye forskning som undersøker hvordan en bedrift skal 
adoptere cloudbaserte systemer inn i hverdagen, og hvilke systemer 
som finns tilgengelig på markedet. Men det finnes også analyser som 
kan bidra til å identifisere hvilke systemer som er optimal i forhold til 
det enkelte selskaps behov. Analysen er en vurdering og ranking av 
ulike systemer. Det som framgår mye i litteraturen er ulike case -studier 
der den beste cloud løsningen skal passe med bedriftens krav. Litteratu-
ren presentere beslutningsmodeller, som avgjør hvilket cloudbaset 
system som passer best til bedriften.  

Det som derimot ikke finns litteratur på er hvorvidt en bedrift skal 
implementere et cloudbasert system eller bevare det i on-premis, samt 
hvilke forskjeller leverandørers og kundenes synspunkter er kring de 
ulike systemene.  

Denne studien bidrar dermed til å skape en modell, som presentere 
både de ulike alternativene og kriteriene som må tas i betraktning i en 
beslutningsprosess angående hvor systemet skal ligge, cloud eller on-
premise. Videre skal studien gi en dypere forståelse om beslutningspro-
sessen med å belyse de ulike synspunktene til litteraturen, leverandøren 
og kunden angående ulike system.  
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3 Metode  
Metode kapitlet begynner med å presentere det vitenskapelige 
angrepssettet. Kapitel 3.2 presenter forskningsdesignet av dette studiet, 
altså hvordan studiet har blitt utformet. I kapitel 3.3 beskrives hvordan 
beslutningsmodellen skal utformes. I neste kapitel 3.4 presenteres en 
detaljert beskrivning av studiens gjennomføring. Hvordan studien skal 
analysere resultat presenteres i kapitel 3.5. Avslutningsvis presenteres 
metodediskusjonen i kapitel 3.6.  
  

3.1 Vitenskapelig angrepssett  
Det finns fire ulike fremgangsmåter inne kvalitative studer, utforsken-
de(exploratory), beskrivende(descriptive), forklarende(explanatory) og 
normativ(normative). Valget av typen fremgangsmåte beror på eksiste-
rende informasjonsmengden innom området som skal studeres. Ex-
ploratory velges om det finns lite eller begrenset informasjon, og målet 
med studien er å undersøke. Descriptive forskning beskriver, explanato-
ry forklarer og den normative studien veileder innom områder der 
kunnskapen er kjent. (Björklund, M., Paulsson, U. 2012) 

Forskningsstudien er gjennomført i form av en beskrivende kvalitativ 
fallstudiet. Det som karakteriserte ett kvalitativ angrepssett er viljen til å 
skape en forståelse for sosiale og menneskelige problem. I motsetning til 
kvantitativ metode, som primært baseres på å analysere numerisk data, 
tar den kvantitative metoden utgangspunkt i forskerens tolkning av den 
empiriske dataen. I følge Creswell (2014) kan kvalitativ data samles inn 
gjennom intervjuer, observasjoner eller ulike form for dokumentasjon.  

Hensikten med en kvalitativ studiet er å hjelpe forskeren å forstå og 
utvikle et helhetssyn på problemet for å eventuelt komme med forbed-
ringsforslag eller belyse problemet på en annen måte. Dette innebærer at 
forskeren er nøkkelpersonen i en kvalitativ undersøkelse og at det settes 
høye krav til forskeren og dens datainnsamling. For at forskeren skal få 
mulighet til å få et helhetssyn er det viktig at forskeren baserer datainn-
samlingen på triangulerende kilder, og at det er et naturlig miljø for 
deltagerne. (Creswell, J.W. 2014)  
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3.2 Forskningsdesign  
Studiets forskningsdesign presenteres i Figur 4, som er en kronologisk 
beskrivning av gjennomførelsen av studiet.  

 

Figur 4: Forskningsdesign (Egen kreasjon)  

 

3.2.1 Planleggingsfasen 
Prosessen begynner med en planeringsfase og en innledende litteratur-
studiet. Dette for å få et overblikk over temaet som skal studeres. For å 
kunne ta forskningen videre gir det en bedre oversikt over hva som skal 
gjøres om det er en tydelig plan og at forskningsspørsmålene gir forsk-
ningen en struktur.  

Det er grunnleggende for all forskning for å formulere nøye grunnleg-
gende forskningsspørsmål. Det er spesielt viktig å produsere innovative 
spørsmål som vil åpne opp nye forskningsproblemer, kunne løse 
langvarige kontroverser, kunne gi en integrering av ulike tilnærminger, 
og kan til og med slå konvensjonell visdom og antagelser opp ned ved å 
utfordre gamle trosretninger (Sandberg, J., Alvesson, M. 2011). Forsk-
ningsspørsmål utformes med utgånagspunkt i at det savnes forskning 
innom et spesifikt området. I tillegg utformes forskningsspørsmålene 
med inspirasjon og kunnskap fra tidligere forskning, på denne måten 
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kan studiet få en vitenskapelig vinkling. I motsetning til hensikten med 
studiet beskriver forskningsspørsmålene nøyaktig hva som skal under-
søkes. (Creswell, J.W. 2014)  

Deretter går studien videre til en mer dypgående litteraturstudiet. 
Litteraturstudiet ble gjennomfør for å skape det teoretiske rammeverket 
for studien. Søkemotorene som ble brukt i litteraturstudiet er ”Primo” 
og ”Google Scholar”, eksempler på søkeord som ble bruk er: Cloud 
Computing, Decision analysis og Cloudbaset CRM.  

3.2.2 Litteraturstudiet  
Ved å gjennomføre et litteraturstudiet skapes ett rammeverk for studiet, 
og det studie som skal gjennomføres. Rammeverket baseres på hva som 
har blitt gjort tidligere og hvilke tidligere resultater som har fremkom-
met ved disse studiene. I tillegg er det mulig å sammenligne tidligere 
resultat med studiets resultatet. Det er helt grunnleggende at forskeren 
skaper en oppfatning av hva som allerede er dokumentert for bidra til 
fremtidig forskingsresultat. (Creswell, J.W. 2014)  

I kvalitativ forskning bruker forskerne litteraturen på en måte som er i 
samsvar med forutsetningene for å lære av deltaker, og ikke foreskrive 
spørsmålene som må besvares for danner forskernes synspunkt. Det er 
mange muligheter og metoder på hvordan litteratur kan brukes i et 
studie. Litteraturen kan brukes til å utforme problemet og introduksjo-
nen til studiet, eller så kan litteraturen ha et eget kapitel, der ulike 
teorier blir presentert. Men litteraturen kan også presenteres i slutten på 
studiet for å kunne sammenligne resultatet og finne kontraster fra 
tidligere studier og resultat. (Creswell, J.W. 2014)  

Cooper (2010) presentere fire perspektiver på hvordan et litteraturstudie 
kan ta sin form. Litteraturstudie som (1) integrerer med hva andre har 
sakt og gjort, (2) kritiserer tidligere forskning, (3) bygger broer mellom 
tidligere relevante emnene og (4) identifisere de sentrale problemene 
innom emnet.  

3.2.3 Intervjuer 
Fasen etterfulgte litteraturstudiet er innhentingen av empirisk data, og 
gjennom intervjuer. Intervjuene baserte seg på cloudbaserte system og 
besetningsprosessen i bedriftene. Personene som deltok på intervjuene 
er utvalgt basert på TOE-rammeverket. I dette studiet betyr dette: 
personer med et teknisk, organisatorisk og miljømessig perspektiv. 
Beslutningsmodellen skapes ut i fra det empiriske resultatet. Beslut-
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ningsmodellen skal diskuteres med en ekstern ekspert, som gjennomfø-
res som et intervju. Avslutningsvis skal resultatet analyseres med 
tilknytting til litteraturstudiet. Til slutt skal det trekkes konklusjoner av 
studiet.  

Den mest brukte metoden for å samle data i en kvalitativ undersøkelse 
er intervju. I rapporten til Polkinghorne defineres et intervju som en 
”teknikk for å samle data fra mennesker ved å stille spørsmål til dem og 
få dem til å reagere muntlig”. Målet med et intervju er å få detaljert 
informasjon fra deltagerne. Det er betydelig overlapping mellom 
ferdighetene som er involvert i forskningsintervjuer og rådsintervjuet. 
Under begge typene av intervju er det et behov for å skape aksepterende 
forhold, å være dyktig i aktiv lytting. Den store forskjellen mellom disse 
to ulike intervjuene er målene for intervjuet. Intervju gjennomført med 
det formål å bruke resultatet til forskning er målsetningen til forskeren å 
innsamle relevant informasjon fra det enkelte intervjuobjekt. Målet med 
rådsintervjuet er å hjelpe deltageren til å tilfredsstille personlige eller 
definerte mål (Polkinghorne, D.E. 2005). 
 
Det finns tre ulike intervjustrukturer; strukturert, semistrukturert og 
ustrukturerte intervju. Strukturert intervju gjennomføres med faste 
spørsmål og svarsalternativ, uten muligheter for oppfølgingsspørsmål. 
Semistrukturert består av faste spørsmål, men mulighet til å komme 
med oppfølgingsspørsmål beroende på hva intervjuobjektet svarer og 
hva hensikten med intervjuet er. Ustrukturertintervju har ett til tre 
spørsmål forberedt for å kunne starte en diskusjon og stiller spørsmål 
basert på diskusjonen og hva som kommer opp under intervjuet. Selve 
gjennomføringen av intervjuet kan skje gjennom direkte kontakt, telefon 
eller mail. (Creswell, J.W. 2014)  

3.2.4 Case-Studiet  
Et case-studie er designet slik at forskere kan gjennomføre og utvikle en 
dypgående analyse av et spesifikk case. Dette kan eksempelvis være 
aktivitet, prosess, program, arrangement eller et eller flere individer 
(Creswell, J.W. 2014). Caset er avgrenset av tid og aktivitet, og forskeren 
gjennomfører varierende datainnsamlinger over en tidsperiode. Meto-
den har blitt kritisert på grunn av vanskelighetene med å generalisere 
resultatet fra et spesifikt case, men det er en vanlig forskningsmetode 
som er brukt mye i alla former for forskning i dag. Å lære av et spesifikt 
case betraktes mer som en fordel og styrke enn en svakhet (Dubois, A., 
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Gadde, L. 2002). For forskning innen område informasjons system er 
case - studiet en vel etablert metode (Cavaye, A.L.M 1996).  

For å oppfylle forskningshensikten, å skape ny kunnskap til verden 
(Creswell, J.W. 2014) behøves empiri samles in. Det finns to ulike typer 
av empiri innsamling; primær og sekunderdata. Primærdata er informa-
sjonsdata som samles inn for studiets hensikt. Forskningsanalysen 
bygger på denne informasjonsdataen. Sekunderdata er datainformasjon 
som er tatt frem i en annen hensikt en studiets hensikt. Datainformasjo-
nen fra sekunderdata bidrar til å få en dypere forståelse for studiens 
hensikt. (Björklund, M., Paulsson, U. 2012) 

 

3.3 Beslutningsmodell  
Beslutningsmodellen som skapes i dette studiet, er en kombinasjon av 
senarioplanering, besultningstre og kriterier, se Figur 5. Gjennom å 
kombinere ulike beslutningsmodeller, vil det eliminere ulempene ved 
en modell samt minimere risiko ved feilbedømming av beslutningstag-
ende (Velasquez, M., Hester, P. 2013). 

Beslutningstre er en veletablert beslutningsmodell, og for å presentere 
og visualisere beslutningsposessen blir denne modellen ofte brukt. 
Kombinasjonen av scenario planlegning og beslutningstre er veletablert 
kombinasjon, som gir en beslutningsstøtte i strategisk og organisatoriske 
beslutninger. Med tanke på det utvalgte forretnings caset og deres 
kunde, er det identifisert to ulike senarioer som kan inntreffe. Derfor er 
det naturlig å ta disse scenarioene med i en beslutningsmodell og bruke 
senario planering.  

En kombinasjon av modellene og kriteriene som skal brukes i dette 
studie, er ikke gjort tidligere. Dette medfører at det blir en unik modell, 
som vil visualiserer senarioene, med kriterier hentet fra et beslutningstre 
for å presentere alle kriteriene.  



Cloudbaserte systemer – deskriptiv 
beslutningsmodell   
Alette Jerring van Kervel Barth 

 
2019-06-06 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 28 

 

 

  

  

 

 

 

 

3.4 Studiens gjennomføring  
Studiens innledende fase startet med å bygge kompetanse vedrørende 
fallbedriftens ønsker og forventinger. Parallelt med kompetanse innhøs-
tingen av nødvendig data ble det analysert hvordan problemet kunne ta 
utgangspunkt i en vitenskapelig studiet. For å få den dype forståelsen 
ble det gjennomført flere samtaler med fallbedriften. Gjennom samtale-
ne ble det beskrevet av de ulike personene hva de ønsket å oppnå og 
hvilke problem de sto ovenfor i dagens markedssituasjon. For at studien 
skulle få en vitenskapelig perspektiv ble det gjennomført en mindre 
omfattende litteraturstudiet for å få en oversikt over de ulike vinklinge-
ne som studien skulle ta. Grunnlaget for hvilken vinkling studien skulle 
ta, ble basert på den datafangst som ble innhentet i innledende fase. 
Dette resulterte i utformingen av en bakgrunn, hensikt og tre forsk-
ningsspørsmål.  

For å etablere det teoretiske rammeverket ble det gjennomført et littera-
turstudiet, der rammeverket baserte seg på hva som hadde blitt gjort 
tidligere og hvilke resultat som forskning har kommet frem til igjennom 
tidligere studier. Hensikten med litteraturstudiet i denne fasen av 
studien har vært å innhente informasjon om problemet. Basert på den 
informasjonen vil det være mulig å definere en begrunnelse til forsk-
ningsspørsmålene, et rammeverk for ulike definisjoner og beskrivning-
er, tidligere etablerte kriterier i cloudbaserte systemer, samt et ramme-
verk for hva tidligere studier har blitt gjennomført og resultatet av de 
tidligere studiene.  

Beslutningsmodell 
Senario	
planering	 Beslutningstre	 Kriterier	

Figur 5: Utformningen av beslutningsmodellen (Egen kreasjon) 
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For å ha en struktur på litteratursøkingen, slik at litteraturstudien blir 
heldekkende, samt også finne relevant litteratur, falt valget på en 
systematisk søkning. Den systematiske litteratursøkingen ble gjennom-
ført gjennom følgende steg:  

1. Søk på søkeord i tittelen. Se Tabell 2 for full oversikt over de ulike 
søkeordene  

2. Dersom resultatet er over 130 artikler, vær mer spesifikk i søke-
ordene, med unntak av søkeordet ”cloud computing” og ”securi-
ty”. Målet var å bruke søkeord som ga et resultat på rundt 50 ar-
tikler.  

3. Les tittelen og sammenfatningen for å se om artikkelen innehol-
der det som studien søker etter.  

4. Les artikkelen og velg ut relevant informasjon.  

Artiklene som ble valgt oppfylte flere av utvalgskriteriene for valg av 
artikler. Et vesentlig krav og kriteriet var at artikkelen skulle være fra år 
2000 eller tidligere, samt at den skulle dukke opp i den systematiske 
litteraturstudien. De konkrete artiklene ble valgt basert på inneholdte av 
artiklene. Artiklene skulle inneholde informasjon om beslutningsproses-
sen av implementering av et cloudbaserte system, samt også potensielt 
vurdering av et cloudbaserte system. Et flertall av artiklene som dukket 
opp under litteratursøkingen handlet om hvordan selve implementering 
av systemet skulle gjennomføres, ikke prosessen med å ta beslutning av 
implementering. Artiklene som handlet om selve implementeringen ble 
ekskludert fra studien. Samtlige artikler som er brukt i denne studien tar 
for seg beslutningsprosessen for å bestemme om bedriften skal imple-
mentere cloudbaserte system eller ikke. I tillegg representerer artiklene 
et antall kriterier som organisasjoner må ta stilling til i beslutningspro-
sessen. 

Tabell 2: Sammenfatting av valget at litteratur 

Søkeord Antall treff 
(Google 
Schoolar)  

Artikkel som ble valget, forfatter 
(Hele referansen er i referanselis-
ten)  

"cloud service" AND 
"criteria" 

11 Costa, P. et al (2015); Schlauder, S. et al 
(2015); Rehamn, Z. et al (2011)  
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"cloud computing" AND 
"factors" 

105 Gutierrex, A. et al (2015); Nkhoma, M. 
et al (2014)  

"cloud computing" AND 
"decision" 

79 Kaisler, S. et al (2012); Martens, B. et al 
(2012) 

"cloud computing" AND 
"perspective" 

118 Dutta, A. et al (2013); Marston, S. et al 
(2010); Mazhelis, O. et al (2012); 
Walterbrusch, M. et al (2013)  

"cloud computing" AND 
"adoption" AND "deter-
minants" 

26 Low, C. et al (2011); Oliveria, T. et al 
(2014);  

"definition of cloud 
computing" 

5 Mell, P. et al (2009) 

"cloud computing" AND 
"security" 

1210 Mohammed, D. (2011); Wei, L. et al 
(2014); Zissiz, D. et al (2012) 

"cloud computing" AND 
"modelling" 

63 Misram S. C. et al (2010); 

"cloud computing" AND 
"effective" 

84 Tuncay, E. (2010)  

"CRM" AND "Success"  46 Garrido-Moreno, A. et al (2011); 
Girchenko, T. et al (2017)  

"CRM" AND "effects"  59 Kim, L. et al (2015)  

 

Når litteraturstudien er avklart kunne datainnsamlingen påbegynne. 
Den empiriske datainnsamlingen i denne studien består av intervjuer. 
Intervjuer var et passende valg i dette studiet. Dette fordi at studiens 
forskningsspørsmål krever dypgående informasjon som må besvares. 
Den beste måte å ekstrahere kriteriene til cloudbasete systemer, 
oppleves som best igjennom personlige intervjuer. Perspektivene som 
skulle gjennomføre intervjuene, ble valgt ut gjennom TOE-
rammeverket. Årsaken til at det rammeverket ble valgt er for å få et 
bedre perspektiv på problemstillingen. En annen årsak er at det har blitt 
gjennomført en mengede tidligere forskning på denne måten, se Kapitel 
2.6 TOE-rammeverket og 2.7 Tidligere forskning.  
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Intervjuspørsmålene ble utformet med hjelp av litteratur på fagområdet 
og det teoretiske rammeverket. Det ble gjennomført et pilotstudie for å 
se hvordan en person  potensielt ville besvart  spørsmålet, og om 
personen oppfattet spørsmålet korrekte.  
   
Intervjuene ble gjennomført med semi-struktur, hvilket innebærer at et 
antall faste spørsmål er satt, men at det finnes mulighet for 
oppfølgingsspørsmål. Under intervjuene fikk intervjuobjektene tale fritt 
og forskeren hadde en fleksibel innstilling til intervjuene, og nye 
spørsmål kunne dukke opp beroende på hva som ble diskutert. Semi-
struktruerte intervjuer passet bra til dette studie, ettersom det var behov 
for nyanserte og utførlige svar. Ustrukturerte intervju kunne også blitt 
benyttet til denne studien, men da øker risikoen for at intervjuobjektene 
hadde fokusert på irrelevante og feil områder i forhold til studiens 
hensikt. Intervjuene fulgte intervjumalen som er presentert i Bilag A og 
Bilag C.  
 
Gjennomføringen av intervjuene skjedde individuelt, slik at ikke 
intervjupersonene ble påvirket av hverandre, ved en eventuell 
gruppeintervju. Det ble gjennomført fire intervjuer med ansatte fra 
leverandøren samt fire intervjuer fra kunden. Det ble også gjennomført 
et intervju med en ekstern ekspert. Totalt ble det gjennomført det ni 
intervjuer i dette studie. Intervjulengen variert fra 35 til 60 minutter. 
Alle intervjuer ble spilt inn på Skypes egne verktøy for å spille inn, etter 
samtykket av intervjuobjektet. Av de totalt ni intervjuene så ble syv 
avhold digitalt gjennom Skype, mens resterende to intervjuer ble 
avholdt ved personlige møtet. I Tabell 3 presenteres en oversikt over de 
ulike intervjuene som ble gjennomført, med hvilken aktør, hvilken 
bakgrunn intervjupersonene har samt lengden på intervjuet.  
 
  
Tabell 3: Intervju oversikt 

Perspektiv Leverandør 
/Kunde 

Forkortelse Bakgrunn  Lengde  

Teknologi 

Leverandør TL1 Bachelor i Datateknikk, samt en 20 års 
lang erfaring innen CRM-system og 
utviklingen av CRM-system. 

45 min 

Leverandør  TL2 En el og instrument utdanning, samt 
20 års erfaring med CRM-system. 

55 min  
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Organisasjon 

Leverandør OL1 Systemvitenskap og informatikk 
utdanning, samt erfaring fra prosjekt-
leder og konsulent i 20 år.  

60 min 

Kunde OK1 Prosjektleder og systemeier, har en 
prosjektleder utdanning, og 25 års 
erfaring fra arbeidslivet.  

50 min  

Kunde OK2 Utdannet prosjektleder og jobber i dag 
som markeds strategi sjef.  

35 min 

Kunde OK3 Utdannet innom skogbruk, med 
retning logistikk. Jobber i dag som 
konsulent og bedriftsutvikling  

40 min 

Miljø 

Leverandør ML1 En IT-inspirator, som har utdanning i 
datateknikk, men har erfaring fra alle 
deler av en organisasjon, alt fra leder 
til konsulent i 35 år.  

45 min 

Kunde MK1 Utdanning i datasystem teknikk og er 
i dag IT arkitekt sjef og ansvarlig for 
IT-infrastrukturen.  

45 min 

Ekstern 
Ekspert 

 EE Utdannet i internasjonale relasjoner og 
økonomi, samt en master i business 
administrasjon. Jobber i dag for en 
leverandør av cloudløsninger som en 
business marked roll.  

60 min 

 

Utformingen av beslutningsmodellen startet med å identifisere de ulike 
alternativene. Definisjoner av valgene som leverandøren tilbyr og 
kunden kan velge mellom. Denne informasjonen ble hentet ut ifra 
søkning på internett og i samtale med leverandøren. Deretter ble 
senarioene plassert i et «besluttingstre» , for å visualisere og presentere 
det på et logisk og pedagogisk sett. Neste steg blir å kombinere beslut-
tingstret med TOE – rammeverket og kriterier far både leverandøren og 
kundens meninger. Deretter vil beslutningsmodellen være klar.  
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3.5 Analysere resultatet  
Hensikten med en kvalitativ analyse er å omvandle den innhentende 
informasjonen, for å forså, forklare eller tolke det som undersøkes. For å 
analysere resultatet i denne studien skal det tas i bruk Creswells (2014) 
generelle metode. Creswells (2014) generelle metode av å analyser 
kvalitativ data består av følgende seks steg:  
 

1. Organisere og forbered dataen for å analyseres: Denne fasen innebæ-
rer å transkribere intervjuer, skrive utfyllende tekst av notarer og 
kategorisere all dataen.  

2. Les og se på all data: For å få en forståelse for informasjonene, re-
flekter over en generelle meningen og generaliser informasjone-
ne.  

3. Start kode all data: Innebærer å prosessen med å organiserer data-
informasjonene med ulike definisjoner og termer. Slik at dataen 
kan kategoriseres og sammenlignes kategoriene som har kommet 
fra de andre intervjuene.  

4. Bruk kodningsprosessen for å generere en beskrivelse av setting-
en/innstillingen eller menneskene, samt kategorier eller temaer 
for analysen.  

5. Hvordan beskrivelsen og temaene vil bli representert i den kvali-
tative fortellingen. 

6. Tolking resultatet: Hvilken lærdom kan vi ta fra dette?  
 

Analysen av resultatet i denne studien er analysert med hjelp av 
Creswells, J.W. (2014) modell.  Første del av analysen var å transkribere 
alle intervjuene, hvilket ble gjennomført direkte etter intervjuet. Dette 
for å unngå å miste  potensielt viktig informasjon og tanker forfatteren 
gjorde under intervjuene. Deretter ble transkriberingen lest igjennom og 
markerte i tekstens viktige deler. De viktige delene ble i neste fase 
sammenlignet med de andre delene som var markert fra de øvrige 
intervjuene. På den måten  kunne forfatter se sammenhenger mellom de 
ulike intervjupersonenes svar,  for så å analysere hvorfor dette forekom. 
Tilslutt sammenstiltes analysen for å diskutere og analysere hvilken 
kunnskap og funn som kunne trekkes ut av resultatene. 
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3.6 Metodediskusjon  
3.6.1 Validitet  

Validitet er en av styrkene med kvalitativ forskning. Det baseres på å 
fastslå om resultatet er korrekt fra standpunktet til forskeren, deltageren 
eller leseren. Terminologier som beskriver validiteten i en kvalitativ 
forskning er pålitelighet, autoritet og kredibilitet. (Creswell, J.W. 2014)  

Studien har tatt i bruk flere ulike kilder, vitenskapelige artikler, student 
litteratur og intervjuer. På bakgrunn av mengden ulike kilder forsterker 
det validiteten i dette studiet. I tillegg til at det har blitt gjennomført en 
systematisk litteraturstudie, og at litteraturen som er tatt i bruk oppfyl-
ler visse kriterier. Det vil også styrke studien at resultatet er hente fra 
flere perspektiv og sammenlignet med litteraturen, og at perspektivene 
tar utgangspunkt fra litteraturen. Alle resultater som fremkommer av 
studien skal presenteres. Studien skal ikke ta bort deler av resultatet om 
visse deler vil påvirker resultatet negativt. Det finns ulike perspektiver, 
og noen av perspektivene vil kanskje ikke passe til resultatet.  

Validitet kan deles inn i intern og ekstern validitet. Intern validitet 
representere troverdigheten i undersøkelsens resultat. Ekstern validitet 
innebærer graden av overførings mulighet, det vil si om studien genere-
rer resultat som kan brukes, og anvendes (Creswell, J.W. 2014). I denne 
undersøkelsen er det vanskelig å kontrollere troverdigheten, da det er 
gjennomført intervjuer. Men gjennom å holde intervjupersonene ano-
nyme, øker sannsynligheten for at intervjuobjektene svarere oppriktig. I 
tillegg øker den interne validiteten da det har vært løpende granskning 
av veilederen fra universitetet. For å øke den eksterne validitetene har 
det blitt tatt i bruk vitenskapelige metoder og litteraturstudiet. Intervju 
spørsmålene er basert på tidligere forskning, samt at det ble gjennom-
ført en pilotstudie på intervjuene, for å se om spørsmålene var formulert 
slik at intervjuobjektene svarte det som var hensikten av spørsmålet.  

3.6.2 Relabilitet  
Reliabilitet betyr at en gjentagende undersøkelse skal gi samme resultat. 
For at et spørsmål skal ha høy reliabilitet skal svaret på spørsmålet gi 
samme svar, eller eventuelt har noen små endringer slik at resultatet fra 
undersøkelsen vi være det samme som i den første undersøkelsen. 
Svarene som deltagerne gir skal ikke bli påvirket av hvem som stiller 
spørsmålet, eller i hvilken sammenheng spørsmålet blir stilt (Ejlertsson, 
G. 2014).  
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Intervjuobjektene er selektivt valgt ut fra TOE-perspektivet, noe som 
også styrker reliabiliteten da det ikke er tilfeldige personer/ ledere som 
får avgjøre resultatet. Samt at intervjuene innledes med spørsmål om 
hvilken erfaring og bakgrunn intervjupersonene har, for å 
sikkerhetsstiller at personene har de rette kunnskapene innen emnet og 
det perspektivet de representerer. For å identifisere kriteriene i 
beslutningsmodellen ble det valgt fire intervjupersoner fra leverandøren 
og fire intervjupersoner fra kunden. For å øke intervjuobjektets innsyn 
og forståelse om studiens hensikt, og intervjuets hensikt, fikk alle 
intervjuobjektene utdelt en blankett med informasjon og samtykket 
(Bilag B) som et informasjonsblad. I tillegg har alle faktorene som 
intervjupersonene nevner inn under intervjuet blitt repetert i slutten av 
intervju, slik at intervjupersonene kan legge til eller ta bort kriterier. 
Dette gir også muligheten til at intervjupersonene kan korrigere 
eventuelle misoppfatninger.  
 
For å styrke undersøkelsens reliabilitet av intervjuene, så har en konkret 
metodebeskrivelse blitt gjennomført. For å verifisere at 
metodebeskrivelsen er tydelig har en utenforstående person tolket 
beskrivelsen og gitt tilbakemeldinger til forfatteren.  
 
Kvalitativ relabilitet kan være problematisk, med tanke på at personer 
kan endre sine meninger over tid. Dersom studien skulle gjennomføres 
innen en annen industri, et annet sted, med andre personer eller med 
samme personen men under en annen tidsperiode, så finnes det en 
mulighet for at samme studie vil få et annet resultat.  
 

3.7 Etiske og samfunnsmessige betraktninger  
Etiske og samfunnsmessige aspekter må betraktes i alle faser i en studie 
i følge Creswell (2014). Dersom studien gjennomføres som ett case 
studiet med bedrifter, så skal det være avklart før studien starter at 
studien skal gjennomføres hos bedriften, og at den empiriske 
datainnsamlingen skal gjennomføres med bedriftens medarbeidere. Det 
er også ønskelig at bedriften på forhånd blir informert studie start, samt 
at bedriften skal informeres om at de aktivt kan påvirke resultatet, samt 
at studien skal kunne være til nytte for bedriften.  
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Når studien setter i gang er det viktig å ta hensyn til bedriften og de 
ansatte ved arbeidsplassen. Forfatter skal unngå å påvirke det daglige 
arbeidet. Med tanke på at forfatter kommer til å befinne seg på case 
bedriften under studiens gang er det viktig å anpasse seg til 
forretningskulturen, og ikke motarbeide de interne normene som 
bedriften har etablert. Forfatter skal respektere bedriften og sette seg inn 
i bedriftskulturen.  
 
Studien kommer til å bygges av teori fra tidligere forskning, men 
studien kommer også påvirkes av forfatter. Da forfatter har en bakgrunn 
som sivilingeniør i industriell økonomi og ledelse, kommer forfatters 
kunnskaper og synspunkter påvirke resultatet. Det er bevist at en 
forsker ikke kan anta en nøytral holdning til studiet, og at forskerens 
fordommer, verdier og interesser alltid kommer til å påvirke resultatet 
av en slik studiet.  
  
Forfatter skal respekterer de som deltar i studien. Alle som er delaktige i 
studiet skal få samme behandling og få den samme introduksjonen av 
studien. Samt at alle svar og meninger fra alle intervjuobjekter skal bli 
tatt med i betrakting under studiet. Hensikten med intervjuene og 
hvordan intervjuet skal gjennomføres skal være tydelig informert til alle 
intervjuobjektene før intervjuene gjennomføres. I tillegg skal 
intervjuobjektene bli informert om at det er frivillig å delta i studien, og 
at deres identitet vil forbli konfidensiell. Bakgrunnen for at dataen er 
samlet inn anonymt handler om å få så ærlige svar som mulig. Dette for 
å unngå potensielle ubehagelige konsekvenser for den enkelte 
medarbeider som har deltatt i denne undersøkelsen på et senere 
tidspunkt.  
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4 Resultat  
I dette kapitlet presenteres resultatet av studiet. I kapitlet 4.1 presenteres 
ulike alternativer som kan inntreffe når en bedrift skal ta beslutningen 
om å migrere til et cloudbaserte system eller bevare en on-premises 
løsning. I kapitel 4.2 fremlegges kriteriene som har blitt belyst under 
intervjuene. Neste kapitel, 4.3 presenteres de ulike synspunktene 
leverandøren respektive kunden har angående de ulike kriteriene. I 
kapitel 4.4 presenteres modellen som forfatter har utviklet basert på de 
alternativer og kriteriene som er hentet fra intervjuene. Avslutningsvis 
presenteres resultatet av et intervjue gjennomført med en ekstern 
ekspert, som i dag er en av topplederne i et av verdens største CRM 
selskap. 
 
 

4.1 Alternativer  
Basert på intervjuer og diskusjon med case bedriften er det to ulike 
alternativer som bedriften kan gå velge mellom. Disse to alternativene 
kan sammenlignes med to ulike scenarioer og kan fremstilles på følgen-
de måte:  

Alternativ 1: Bevare eksisterende systemer i en eksisterende i en On-
premises løsning. Oppgrader dagens system løsning, men beholde 
løsningen On-premises. Dette innebærer at visse servere blir byttet ut 
med nye, men CRM-systemet vil fortsatt kjøres på lokale servere. På den 
måten kan bedriften velge mellom å være i en standardløsning, eller 
skape sin egen løsning. I tillegg kan bedriften kombinere disse to, med 
utgangspunkt i en standardløsning og tilpasse den med egne funksjo-
ner.  

Alternativ 2: Oppdatere systemet til cloud. Dette innebærer at systemene 
som er lagret on-premieses blir migrert med en cloud versjon. Det finns 
ulike metoder å gjennomføre denne migreringen på. Bedriften kan velge 
en standardløsning som Microsoft Office 365 eller skape sin egen 
løsning. Et annet alternativ er å ta utgangspunkt i en standardløsning, 
men tilpasse den med egene funksjoner slik at bedriften får de funksjo-
nalitetene og det grensesnittet de ønsker. Dette medfører at bedriften vil 
fortsatt får de ulike fordelene som inngår i en standardløsning.  
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Selve flyttingen av systemene som er lagret on-premises til et cloudsys-
tem kan gjennomføres på to ulike måter. Et alternativ er å bytte ut 
eksisterende løsninger å implementere et nytt system. Eller bedriften 
kan oppgradere eksisterende versjon på en on-premis til en nyere 
utgave, for så å muliggjøre overføre av systemet til et cloud basert 
system. Prosessen med å starte opp helt fra begynnelsen av kan opple-
ves som brutal for en organisasjon. I dag finns det et fåtall verktøy som 
hjelper organisasjoner med akkurat dette. Men, fordelen er at en organi-
sasjon har bygget opp kunnskap om eget behov, slik at en re-start en 
prosess helt på nytt kan skape et system som oppfyller alle kravene 
organisasjonen har til et nytt system. Dersom organisasjonen velger det 
andre alternativet som medfører at dagens systemer blir oppgradert, så 
kan det medføre til en stor og lang , samt potensielt kostbar prosess. 
Organisasjonen må bytte servere og flere ulike elementer for hver ny 
applikasjon.  

4.2 Kriterier  
Det ble gjennomført totalet åtte intervjuer fra tre ulike perspektiv, 
teknologi, organisasjon og miljø. Intervjuene ble gjennomført med 
personell fra både leverandøren og kunden. Kapitel 4.2.1-4.2.3 presente-
re de ulike kriteriene som kommer frem under intervjuene. Kriteriene 
presenteres i tilhørende perspektiv. De ulike synspunktene omkring 
kriteriene presenteres i kapitel 4.3.  

4.2.1 Teknologi perspektiv  
Det teknologiske perspektivet beskriver interne og eksterne teknologier 
som er relevante for firmaet. Dette inkluderer teknologier som allerede 
er i bruk, samt teknologier som er tilgjengelige på markedet og ikke i 
bruk.  

Når en implementeringsprosess skal gjennomføres er det viktig med en 
kartlegging av hvilke funksjoner løsningen skal effektivisere for en 
bedrift. Den enkelte bedrift må ha et klart mål for innføringen, men også 
en klar oppfatting av hvilken plattform migreringen skal ta utgangs-
punkt i. Hvilken mulighet har systemet for å tilpasse og integrere med 
andre systemer? Finnes det mulighet for en migrering gjennom en 
enklere samhandling uten at bedriften må programmere om deler eller 
hele programmet fra begynnelsen. Med andre ord at organisasjonen kan 
gjennomføre en sømløs integrasjon med systemene.  

En av de kriteriene som blir nevnt av nesten alle intervjupersoner er 
funksjonalitet. I en cloudløsning er funksjonalitet en av de viktigste 
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funksjonene som de fleste intervjuobjektene så som en stor fordel Det 
oppleves som en stor fordel at en bedriften får tilgang til flere funksjo-
ner, samt at funksjoner blir publisert hyppigere i et cloudsystem sam-
menlignet med et tradisjonelt on-premis systemer. Ved implemente-
ringen av et cloudbasert system, er en av fordelene tilgang til ny utvik-
lende tjenester og løsninger. Utviklingstakten er høy og medfører at 
selskaper som er tilknyttett et cloud system oppnår større fleksibilitet til 
nye oppgraderinger. Sammenlignet med on-premesis eller legacy 
systemerer, er det en voldsom akselerasjon i utviklingstakten til cloud-
baserte systemer. Utviklingen som skjer i dag, skjer i all hovedsak i 
cloudplattformer, og ikke i on-premesis. Om bedriften ønsker å ta i bruk 
nye funksjoner og funksjonaliteter er det derfor en fordel at systemet 
ligger i cloud, det blir en dyr og omfattende prosess om en skulle skape 
det samme funksjonene on-premises.  

Med et cloudbasert system vil det oppstå synergi ved migrering. En 
bedrift investerer lite økonomisk og med ressuser, men får mye tilbake. I 
tillegg til lav investering vil bedriften få en skaleringsløsning ved 
cloudbaserte systemer, som ikke tilkommer med on-premises løsninger. 
Dette gir organisasjonen en større trygget. Dersom det skulle skje noe 
med serverne er det betydelig lettere å løse problemene ved en cloud 
basert system, og bedriften vil trolig oppleve lite «nede tid» under 
utbedringsfasen. Det en stor jobb å utbedre feil og problemer i on-
premises løsning. Trolig vil dette medføre en lengre «ned tid» og kan 
også påvirke andre systemer til bedriften. Mens i cloud kan systemet 
fordeles på flere servere, noe som medfører at bedriften har alltid 
tilgang til systemet. Den aller største ulempen med cloudbaserte 
løsninger er at om bedriften først velger å gå til cloud, er det nesten 
umulig å gå tilbake til en on-premises løsning.  
 
Et annet kriteriet som påpekes er at cloudbasert løsning er mer skalerbar 
og fleksibelt. Systemet er designet for å håndtere veldig små mengder til 
store mengder data. Ved en cloud basert løsning vil bedriften motta 
service nesten umiddelbart etter at problemet oppdages. Som en konse-
kvens av dette får bedriften trolig liten eller ingen nedgang i kostnadsef-
fektivitet, funksjonalitet, ytelse eller pålitelighet. Driften er operativt til 
tross for potensielle system utfordringer. Dette ville ikke ha hvert mulig 
med en on-premis løsning.  

I de fleste datasystem er sikkerhet et aspekt, som også blir nevnt av flere 
intervjupersoner i dette studiet. Dog er det ulik mening rundt hvordan 
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sikkerheten er i et cloudsystem sammenlignet med et on-premise 
system. Sikkerhet i et datasystem innebærer å beskytte datainformasjo-
nen gjennom å bruke spesielle maskinvarer og programvarer.   

4.2.2 Organisasjons perspektiv  
Potensielle endringer fra eksisterende løsning styres ofte av kostnadene 
knyttet til de ulike systemene. Kostnader er derfor en viktig faktor som 
flere av intervjupersonene nevner under intervjuet. I næringslivet er 
kostnaden vanligvis en monetær vurdering av innsats, materiale, 
ressurser, tid og verktøy som forbrukes, risikoer som oppstår, og 
muligheter som gis i produksjon og levering av et produkt eller tjeneste.  
 
En annen viktig aspekt er brukeradopsjon, hvordan systemet er designet 
påvirker brukervennligheten. En cloudbaserte løsning fremstår mer lik 
internett og følger grensesnitt som er mye brukt i dag, sammenlignet 
med on-premesis løsninger.  

Tilgjengelighet og mobilitet er to kriterier som øker ved 
implementeringen av cloud. Den forventede tilgjengeligheten er viktig i 
det daglige arbeidet. Medarbeidere har tilgang på ulike system og 
datainformasjon uavhengig av hvor de arbeider (på kontoret, 
hjemmekontor, under reise) slik at de kan gjennomføre sitt arbeid på 
den mest effektive måte. Det forventes i dagens teknologiske samfunn at 
systemene som brukes er mer fleksible. Av den årsak er dette kriteriet 
viktig å ta med i betraktning ved en beslutning om hvilket og hvor 
systemet skal ligge.  
 
En organisasjonen må fremstå som en attraktiv arbeidsplass med 
nødvendig teknologi til å understøtte arbeidsprosesser. For personer 
som jobber som konsulenter er det viktig at de blir utfordret og utvikler 
egne kunnskaper (konsulent utvikling). For å oppnå en effektiv 
kunnskapsoverføring er det avgjørende å jobbe med ny teknologi og 
metoder. Samtidig som at konsulentene kan få utfordringen i nye 
funksjoner, om bedriften velger cloudbaserte løsninger, istedenfor å 
bevare det i on-premise.  
 
Bedriftsnytten er et annet kriteriet som nevens. Hvilket innebærer nytten 
som bedriften får ved bruken av system, uavhengig av om det finns i 
cloud eller on-premises. Hvordan systemet blir bygd og migrert inn i 
hverdagen kommer til å påvirke hvilke nytte systemet vil gi den enkelte 
bruker.  
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4.2.3 Miljø perspektiv  
For at en bedrift skal være attraktiv både internt og eksternt må 
bedriften fornye seg og tilby løsninger som markedet etterspør og 
krever. Da er standardløsningene bra for både kundene og leverandørene. 
Det finns mange løsninger som er skapt av leverandøren, som har 
fleksibiliteten til å tilpasse andre systemer eller tilpassede og spesielle 
løsninger som er unik for en kunden. Disse løsningene er ikke 
bærekraftig i lengden, da denne typen av system vil bli utdatert, og 
vanskelige å arbeide med i lengden. Samt at løsningene vil være dyrere 
enn hva standardløsninger vil være. Standardløsninger kan 
konfigureres med on-premis system, og det følger med flere fordeler 
med den typen løsninger sammenlignet med spesialløsninger. 
Spesialløsninger krever betydelig mer ved oppdateringer enn ved en 
oppdatering av en standardløsning. Sjansen for feil øker og sjansen for 
avvik er stor.  
 
Et kriteriet som neves som både fordel og ulempe er autonomi. Om en 
organisasjon skulle velge å bevare on-premises systemet, må 
organisasjonen selv stille med den teknologiske infrastrukturen. Dersom 
en bedrift skal kunne opprettholde /vedlikeholde systemet må det 
finnes tekniske ressurser for å holde primærfunksjonene stabile og 
oppdaterte. Organisasjonen må også ha personal for å håndtere de ulike 
aspekter innen sikkerhet, både internt og eksternt. Organisasjonen har 
selv ansvar for oppgraderinger av basis infrastruktur. I tillegg må 
organisasjonen oppdatere systemet manuelt. Det er både fordeler og 
ulemper med å gjennomføre oppdateringen selv. Organisasjonen kan 
selv velge når selve oppdateringen skal gjennomføres. Dette kan ikke 
organisasjonen selv bestemme dersom de bruker et cloudbasert system. 
Men dersom organisasjonen ikke følger oppdateringstakten til 
leverandørene av de teknologiske løsningene kommer det til å skape et 
stort problem for organisasjon ved en senere anledning.  
  

4.3 Synpunkter om kriteriene  
Under intervjuene kommer det frem at leverandøren og kunden har 
ulike synspunkter på de forskjellige kriteriene. Tabell 4, presentere en 
sammenfatning av de ulike synspunktene knyttet til de ulike kriteriene 
som ble presentert i det forrige kapitlet.  
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Tabell 4: Sammenfatning av ulike synspunkt om kriteriene 

TOE Kriterier Leverandør Kunde 

Teknologi 

Funksjonalitet 

Kan tilby flere 
funksjonaliteter som 
applikasjoner  

  

Får flere funksjoner, 
men ser ikke nyttever-
dien av nye funksjonali-
teter. Samt at det er en 
kostand som følger med. 

Skalerbare 
Håndtere størrelsen på 
systemet på en mer 
effektiv måte 

Håndtere størrelsen på 
systemet på en mer 
effektiv måte 

Sikkerhet 
Større sikkerhet ved 
bruken av en ekstern 
leverandør 

Økt sikkerhet, men 
bedriften mister kontroll 

Organisasjon 

Kostnad 

Kostnadseffektiv da 
man ikke trenger å 
oppgradere manuelt  

  

For at det skal være 
kostnadseffektivt må 
bedriften bygge 
infrastrukturen rundt på 
rett sett, om ikke blir det 
en stor kostnad 

Tilgjengelighet 
Systemet og informa-
sjon vil være tilgjenge-
lig til en vær tid 

Øker tilgjengeligheten  

  

Bruker-adopsjon 

Brukerne vil få et 
grensesnitt som er lik 
på alle systemer og 
dermed mer bruker-
vennlig 

Så lenge det er bygget 
rett vil det gi en felles 
grensesnitt og øke 
arbeidseffektiviteten 

Fleksibelt 

Muligheten til å legge 
til og ta bort funksjo-
naliteter som ikke 
brukes eller som er et 
behov 

Muligheten til å legge til 
og ta bort funksjonalite-
ter som ikke brukes eller 
som er et behov 

Konsulter 
utvikling 

Får en større utford-
ring med ny teknologi 
og utvikles 

Det er etterspurt av 
interne medarbeidere 

Bedriftsnytte 
Vil øke og arbeidspro-
sessene vil bli mer 
effektiv 

Det effektiviserer 
arbeidsprosessene 
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Miljø 

Standard 

Vil få en leverandør 
som vil sikker 
opptiden og sikkerhe-
ten  

Det blir en innlåningsef-
fekt, hvilket innebærer 
at bedriften ikke kan 
bestemme selv  

Autonomi 

Oppgradering vil skje 
jevnlig, og bedriften 
vil holde takten til 
teknologien 

  

Det blir en innlåningsef-
fekt, blir tvunget til å 
oppgradere når 
leverandøren oppgrade-
rer, men bedriften blir 
ikke hengende etter  

 

4.3.1 Teknologi  
Sammenligning med on-premise har cloudbaserte system en bedre 
driftsstabilitet. Cloudbaserte system er sikrere å drive og bedriften 
slipper det administrative og operative ansvaret, det ansvaret ligger hos 
cloudleverandøren. I følge ML1 kan organisasjonen konsentrere seg om 
innholdet og funksjonaliteten av ulike funksjonene, istedenfor å legge 
ned tid på å oppdatere og installere nye versjoner.  

En annen fordel med cloudbaserte system er et organisasjonen kan få et 
testmiljø. Bedriften kan teste løsninger og evaluere funksjoner før de går 
i produksjon. I cloudbaserte system kan en organisasjon ha flere URL 
koder. Som eksempel kan en URL representere et testmiljø, men en 
annen URL kan være bedriftens operative løsning. På denne måten har 
organisasjonen mulighet til å finne ut hvilke funksjoner som gir nytte og 
mer effektfull hverdag, for så å publisere funksjonen i det operative 
systemet, når funksjonen funger. Det er mulig å testet rent teknisk 
hvordan det fungerer, samt hvordan det vil påvirke organisasjonen. 
Dermed kan en organisasjon også involvere flere mennesker med 
evalueringen og få flere synspunkter på funksjonene. Det er også mulig 
å gjøre dette i on-premis systemer, men da må organisasjonen selv skape 
løsning, hvilket er tid og resurs krevende.  

I likhet med flere av de andre intervjupersonene, påpeker ML1 oppgra-
dering i cloud er en stor fordel, med tanke på at organisasjonen får 
tilgang på de nyeste funksjonene. Samtidig kan en organisasjon velge å 
forskyve på oppdateringen og gjennomføre den ved en senere anled-
ning, tilpasset bedriftens evne til gjennomføring. Det kan få konsekven-
ser dersom en bedrift velger å ikke oppgradere egne systemer. Det kan 
lettere oppstå feil dersom bedriften har valgt å stå over en eller flere 
oppdateringer av en tidligere versjon. Dersom også løsningen er lagret 
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på en eldre server. Et eksempel på dette kan være manglende oppgrade-
ring av Office pakken, kan det oppstå feil som varsles med feilmel-
dinger for brukeren. Det kan være vanskelig å løse opp i disse feilene 
dersom brukeren ikke oppdaterer til den nyeste versjonen. MK1 mener 
derimot at oppgraderingen og takten kan være en ulempe for bedrifter. 
Om en bedrift skal ha nytte av en cloudbasert løsning, må bedriften også 
være i stand til å håndtere endringer raskt, samt klare å følge takten til 
utviklingen. Videre må bedriften også bygge strukturen i bedriften 
rundt systemet. Men MK1 legger til at det finns fordeler med den høye 
takten av oppdateringer også, så lenge bedriften klare å håndtere det. En 
viktig fordel, er muligheten for å implementere flere og ny funksjoner 
kontinuerlig og at det blir mer ”action” i systemet.  

4.3.2 Organisasjon  
Utfra TL1s perspektiv finns det ikke mange ulemper med cloudbaserte 
system. Men, det trekkes frem en potensiell ulempe. Dersom en bedrift 
implementerer et cloud basert system, kan det oppfattes som om 
bedriften satser alt på et kort. Leverandøren er både utvikler og drifter 
av systemet. Samt, for organisasjoner som allerede har en løsning on-
premises slipper kostnaden og prosessen ved å flytte dataet til cloudba-
sert system. Det er en stor jobb å implementere. Data skal overføres fra 
et on-premises system til et cloudbasert system. TL2, ser derimot flere 
ulemper med cloudbaserte systemer, men fordelene overgår ulempene. 
TL2 utrykker at kostnad og integreringen av data er å oppfattes som en 
ulempe med et cloud basert system. Det har vist seg at det kan oppstå 
vanskeligheter ved å integrere et on-premisis system med et cloudbaset 
system.  

Effekten av å implementere et cloudbasert system er at organisasjonen 
får tilgang på en hel plattform, og ikke bare et program, ifølge TL1. Så 
lenge det er en sømløs integrering og plattform for organisasjonen 
tilgang til alle systemløsninger alt, på et sted. Så for at implemente-
ringen skal gi mest effekt, er det en nødvendighet at integrasjonen er 
sømløs. TL2 legger også frem effekten av tilgjengelighet og bruken av 
datainformasjonen som samles inn. Som en konsekvens av integrasjonen 
kan en organisasjon opparbeide seg flere nye kunder, samt at det kan 
oppstå flere nye og ulike roller i en organisasjon. Her kan nevnes roller 
innen håndteringen av datainformasjon .  

Både OK1, OK2 og OL1 mener at en oppgradering er en fordel, men kan 
også representere en ulempe ved cloudbaserte systemer. OK1 ser på 
oppdateringene som et problem, da det ikke er mulig å selv bestemme 
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når oppdateringene skal gjennomføres. Men at det er en fordel at det er 
jevnlig oppdateringer slik at organisasjonen ikke blir hengende etter 
utviklingen, og på et senere tidspunkt blir nødt til å gjennomføre store 
og tunge oppdateringer. Med en on-premises løsning kan bedriften selv 
bestemme når oppdateringene skal gjennomføres. Risikoen er da at 
organisasjonen ikke oppgradere i hend hold til den utviklingstakt som 
leverandøren legger opp til, vil da bli hengende etter, og må ta store 
oppgraderinger på et senere tidspunkt. Det kan bli både problematisk, 
mer kostnadskrevende men ikke minst resurskrevende. I følge OL1 
medfører også oppdateringer flere funksjoner som ikke har vært til-
gjengelig før, og som ikke vil være mulig å få tilgang til i et on-premises 
miljø. OK1 ser ikke verdien i de nye funksjonene. Men, viktig å påpeke 
at det er vanskelig å ta stilling til et behov når kompetansen om hvilken 
effekt nye tjenester og applikasjoner ikke er tilstrekkelig. Ofte er det slik 
at behovet først oppstår når tjenesten blir tatt i bruk og hvor de som 
bruker tjenesten innser nytteverdien. I følge OK1 er det også ett ønske 
fra deres kunder og brukere å få et oppdatert system. Men OK1 mener 
at disse behovene vil bli tilfredsstilt med en ny versjon av on-premises 
løsning. OK3 presentere også poenget med at en bedrift kan ta lærdom 
av hva andre gjør, og trenger dermed ikke være en av de første som tar i 
bruk nye løsninger, men kan avvente å se effekten hos andre brukere. 
Denne type bedrift ser derfor ikke en problematikk med å vente med 
oppgraderingen til cloud.  

OK2 nevner at det å ha et system i cloud sammenlignet med on-premis, 
gjør at ledelsen i organisasjonen har lettere tilgang til kritisk bedriftsin-
formasjon. Det blir lettere for ledelsen å kunne kontrollere resultatene 
og ta aktiv del av den teknologiske utviklingstakten. I følge OK2 kan det 
være lettere for en bedrift å bli ”lat” og ikke «følge med i tiden» dersom 
bedriften jobber i et on-premis miljø. Dette blir synlig når en bedriften 
velger å forskyve eller ikke gjennomføre en oppdatering. Dette kan 
medføre at bedriften mister konkurransekraft i framtiden, og vil gjøre 
seg gjeldende, innen funksjonalitet, mobilitet, fleksibilitet men også 
potensielt gjennom økte kostander.  

Brukervennligheten er noe både OL1 og OK1 nevner. Brukerne kjenner 
igjen grensesnittet og kan ta i bruk teknologien uten for mye komplika-
sjoner. OK2 legger mer fokus på brukervennligheten, og at dette er en 
viktig faktor for flere deler av arbeidsprosessen. Det største effekten 
ifølge OK2 er planlegningen og oppfølgingen bedrift får ved bruk av et 
cloudbasert system. Det innebærer at arbeidsprosesser kan fremstå som 
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mer forutsigbart og lettere å planlegge sammenlignet med en on pre-
miss løsning. En on-premiss løsning vil trolige trenge tid til å kalibrer og 
hente inn den oppdaterte informasjonen som eventuelt skal oppdateres. 
Et cloudbasert system blir mer synkronisert, og medarbeiderne får en 
mer effektiv hverdag. I tillegg til at en bedrift som bruker on-premis 
systemer har ofte samme type av datainformasjon flere steder, men at 
den presenteres ulikt. Dette skjer fordi de to serverne ikke opptrer 
koordinert, slik et cloudsystem vil gjøre. I en cloud løsning, vil dataen se 
likt ut, uansett hvor du logger deg på. Dette vil medføre at alle kan se og 
tolke datainformasjonen likt, og bedriften vil unnvike misforståelser.  

Det et en medarbeider lettere får tilgang til datainformasjon øker 
verdien på å ha et system i cloud. De bedrifter som tidligere har hatt 
løsning som kun var tilgengelig ved pålogging på en kontoradresse, vil 
oppnå en betydelig større fleksibilitet ved implementering av en cloud 
løsning. Samt bedriften kan forvente at det blir enklere efor en bedrift å 
utføre daglig arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser. Effektiviteten øker, 
når en ansatt ikke er påtvunget oppmøte på et kontor for å utføre 
arbeidsoppgavene. OK1 er derimot ikke enig i dette utsagnet og 
betraktning. OK1 mener at så lenge ikke bedriften arbeider globalt vil 
ikke graden av tilgjengeligheten ha en begrensing for arbeidsprosesser 
som utføres med en on-premisis versjon. OL1 mener at får å oppnå 
forventede tilgjengelighet må organisasjonen gå over til cloud løsninger, 
da en on-premisis løsning ikke vil gi den samme tilgjengelighet. OK2 
fremhever betydningen av tilgjengeligheten en bedrift vil få med bruken 
av cloudbaserte løsninger. 
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Dokumentasjonen viser at det finnes ulike synspunkter om kostnadene 
knyttet til valget av cloud eller on-premisis løsninger. OL1 mener at det 
finnes en rekke skjulte kostnader med on-premises løsningene, som gjør 
løsningen dyrere enn en cloudløsning. I motsetning til OL1 mener OK1 
at det er i dagens markedssituasjon dyrere og mer komplekst å flytte 
systemet fra on-premises til cloud, enn å oppdatere til den nyeste 
versjonen i on-premise. En av de alternativene løsningene som ble 
presentert var å oppdatere systemet steg for steg i en on - premiss 
løsning, før overføring til cloud. OK1 mener at det blir mer 
kostnadseffektivt å vente med implementeringen av cloud, og heller 
oppgradere til den nyste versjonen. Da øker risikoen for at 
organisasjonen får mindre effektive arbeidsverktøy og kan miste 
nødvendig handlekraft i markedet. Organisasjonen kan derfor bli 
tvunget til å gjennomføre hele prosessen på nytt om de skulle bestemme 
seg for å gå til cloud ved en senere anledning.  
 
For en leverandør er den største effekten at det er lettere å beholde 
ansatte og gi de ansatte utvikling gjennom å jobbe med morderne 
teknologiske verktøy og arbeidsmetoder. I tillegg til den mobiliteten en 
cloudbasert løsning medfører. Samt at en bedrift som bruker 
cloudbaserte løsninger vil få en administrativ og teknologisk 
oppfølgning, som ikke kan sammenlignes med det en leverandør kan 
tilby ved en on-premise løsning. Sett fra kundens perspektiv, så mener 
OK1 at den største effekten er at bedriften får ta del av en nye og 
moderne teknologi. I tillegg til at supporten en bedrift kan få er større og 
gir økt verdi til organisasjoner som bruker cloudbaserte løsninger. 
Grunnen til dette er at de store bedriftene som leverer ulike system 
legger mer vekt på cloudbaserte løsninger i dag, kontra on-premises 
løsninger. Med andre ord, om bedriften velger å bevare on-premis 
løsningen må bedriten legge opp til at det vil trolig medføre minimalt 
med support, dersom det skulle behøves.  
 
I likhet med OL1 legger ML1 vekt på personal og deres utvikling. For å 
kunne bevare markedsposisjonen, bør en bedrift ha en klar strategi for å 
beholde sine medarbeidere og gjøre organisasjonen attraktiv for kunder 
og nye ansatte. For å at en bedrift skal være attraktiv og klare å beholde 
sine medarbeidere mener ML1 at utvikling av personal og teknologi er 
viktig. Samtidig opplever OL1 ett trykk fra leverandører i dag som 
leverer tjenester som er nye og ”up to date”. Leverandør fokuserer på 
tjenester som gir en mer effektiv hverdag. Dette kan oppfattes som gode 
argumenter for en bedrift som ønsker å opprettholde en teknologisk 
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image og høy grad av effektive arbeidsprosesser. Prosessen er enklere å 
opprettholde med cloudbaserte systemer sammenlignet med on-
premise systemer. Med et cloudbaserte system er det kun noen få 
tastetrykk som må utføres for å oppgradere løsningen til siste versjon. 
Mens det i en on-premis løsning er det en betydelig og mer omfattende 
samt tidkrevende prosess å skaffe den nyeste versjonen. Kunder og 
ansatte er ikke like lojale som tidligere. Som et eksempel kunne en bank 
ha en og samme kunde igjennom et helt livsløp. I dag er det ikke uvan-
lig å bytte bank flere ganger igjennom et livsløp. For å beholde kunder 
og ansatte i en mer krevende og konkurranseutsatt tidsperiode er 
bedriften avhengig av å holde seg oppdatert og må oppdatere løsninger 
i henhold til kunder og ansattes forventinger, mener ML1.  

En av faktorene MK1 legger frem ved implementeringen av et 
cloudbasert system er bedriftens nytteverdi. Vil det gi bedriften en mer 
effektiv og kostbesparende hverdag ved å ha systemet i cloud, 
sammenlignet med å ha det i on-premises? Svaret ifølge MK1 beror på 
hvordan bedriften velger å bygge systemet. Om systemet er riktig 
bygget vil det gi bedriften en økt nytteverdi , men om det ikke er bygget 
riktig vil det ha konsekvenser både bedriftsøkonomisk og 
effektivitetsmessig.  
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4.3.3 Miljø  
I følge TL1 er en av de største fordelene med cloudbaserte systemer 
kostnadsdriverne, i forhold til oppgraderinger ved senere anledninger. 
Et system kan bygges basert på en standard plattform uten at 
organisasjonen må kode og lage sin egen løsning. En standardløsning vil 
medføre at det blir enklere for å oppgradere, samt at det ikke vil komme 
ekstra omkostninger ved oppdateringer. Dette er ikke tilfelle dersom 
organisasjonen har en tilpasset løsning, som trolig medfører økte 
vedlikeholdskostnader og driftsutgifter sammenlignet med en standard 
utgave. TL2, har ett annet syn på kostnadene rundt cloudbaserte 
systemer. I følge TL2 er det ganske mye dyrere å kjøre et system i cloud, 
med tanke på at du betaler en fast pris for systemet uberoende av hvor 
mange som bruker systemet og hvor ofte systemet blir brukt. TL2 
presenterte at den største fordelen er tilgjengeligheten organisasjonen 
får ved bruken av cloudbasete systemer. Samt at organisasjonen slipper 
å ha en egen infrastruktur. Arbeidet med egene servere, vedlikehold, og 
oppdateringer blir styrt av en annen bedrift. TL2 hevder at det vil gå 
fortere med on-premise system sammenlignet med cloudbaserte system, 
med tanke på at informasjonen må hentes fra internett kontra den 
interne databasen. I tillegg eier selskapet all datainformasjon i sin helet 
om de bruker et on-premises system. Det finns også mulighet for å 
”jukse” i on-premisi system, ettersom organisasjonen har tilgang på den 
interne databasen og har mulighet til å gjør endringer i databasen. Å 
jukse i en database eller med funksjoner betyr at bedriften kan gjør 
endringer, som kan fremstille bedriften bedre.  
 

I likhet med TL2 nevner OL1 at det finns både fordeler og ulemper 
knyttet til en database i cloud. Fordelen at det ikke er mulig manuelt gå 
inn å gjøre endringer, eller ”jukse” med funksjoner. Ulempene er at 
bedriften ikke har mulighet å gå direkte inn i databasen for å hente ut 
informasjon.  
 
I følge ML1 er den åpenbare ulempen med en cloudbasert løsning at 
bedriften er avhengig av internettoppkobling. Dersom internett skulle 
være nede vil ikke organisasjonen ha tilgang til noen systemer. Dette vil 
igjen skape usikkerhet og frustrasjon som igjen vil skape problemer for 
organisasjonen. Dersom nedetiden blir lang kan dette også utløse 
potensielt store økonomiske ekstra belastninger, og i ytterste konse-
kvens resultere i tap av kunder. Derimot blir kapasiteten på internett 
gradvis bedre og utbygging av nettet stadig større. Internett blir i dag 
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sett på som en stabil distribusjonskanal av datatjenester. MK1 fremhever 
sikkerhet som en potensiell ulempe. I en on-premise løsning kan bedrif-
ten selv bestemme hvem som får tilgang til datainformasjonen, i følge 
MK1.  

En av fordelene med standardløsninger i cloud i følge OL1 er 
muligheten for enkel administrasjon, samt tilpasse og finne de optimale 
løsninger for den enkelte bedrift. I tillegg til at en standardløsning, vil 
leverandør oppgradere standard tjenesten samt utvikle ny funksjonalitet 
som kan bidra til økt effektivisering av arbeidsrutiner. Sammenlignet 
med egne skapte løsninger, der organisasjonen må selv skape nye 
funksjoner og oppdatere manuelt, fremstår en cloudløsning som mer 
attraktivt. En standardløsning i cloud vil ha flere automatiserte 
løsninger som er fordelaktig, men det finnes potensielt også negative 
sider ved tjenesten. Bedriften mister kontroll over egne systemer. På den 
andre side vil det medføre en enklere infrastruktur, og bedriften trenger 
ikke å bekymre seg over å måtte gå til anskaffelse og installere den 
nyeste versjonen. I tillegg kan nye implementerte funksjoner som 
tidligere ikke har hvert kjent for organisasjonen, bidra til en mer effektiv 
hverdag og forenkle arbeidsoppgaver.  
 
Om en organisasjon velger å ha et on-premis system krever det mer. 
Mer personal og drift, samt en større infrastruktur. I tillegg vil en on 
premiss løsning ha behov for egen plass for servere som også tilfredstil-
ler dagens krav for servere. Dette foringer arealutnyttelsen på en 
arbeidsplass, da det med stor sannsynlighet vil ha behov for et eget 
serverrom, som er avkjølt og tilrettelagt for dette formålet. I en cloudba-
sert løsning driftes systemet av en ekstern leverandør, hvilket innebær; 
mindre interne ressurser. Men det forenklere også interne prosesser da 
organisasjonen ikke selv behøver å tenke på drift av systemene. I tillegg 
har en cloudbasert løsning bedre oppetider. Med dagens teknologi og 
internett utbyggelse, er det lite nede tid. Det kan derfor forventes 
minimal nedetid for et cloud basert system. Det vil kreve en del av 
bedriftene å bli cloud-ready. Det er ikke bare å flytte over et system fra 
on-premis løsning til ett cloudbasert system. Ofte har bedrifter ulike 
applikasjoner og systemer som må klargjøres for cloud. I følge MK1 er 
det ikke garantert at en cloudbasert løsning er billigere, bedre og mer 
driftssikker. For å oppnå dette må bedriften bygge og planlegge, slik at 
oppbygningen og applikasjonene er tilrettelagt for cloud.  
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Organisasjonens infrastruktur er også en faktor som det må bli tatt 
hensyn til ved evaluering av et cloudbasert system skal implementeres 
eller ikke påpekes av både OL1 og OK1. OK1s perspektiv er at det blir 
en mer avansert infrastrukture dersom det finnes systemer i en on-
premises og i en cloud løsning. Systemene som da ligger i cloud og on-
premises har vanskeligheter for å ”kommunisere” sammen og vil skape 
problemer for organisasjoner. OL1 derimot ser ikke dette som et pro-
blem, og mener at det vil bli en bedre struktur og lettere å jobbe med 
infrastrukturen om det finns en cloud versjon.  

4.4 Beslutningsmodell  
 
Beslutningsmodellen består av fire steg, hvilket presenteres i Figur 6. 
Der det steg 1 er presentasjon av de ulike alternativene en bedrift kan 
velge mellom i dag. Steg 2 er de ulike kriteriene som er hentet fra TOE 
perspektivet, fra både leverandør og kunde. I Steg 3 kan bedriften finne 
informasjon om hvordan de ulike kriteriene vil  påvirke valget mellom 
on-premis og cloud. I  stege 4 skal bedriften ta en beslutning. Stegene 
blir utdypet i kapitlene 4.4.1-4.4.4.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

4.4.1 Steg 1:  
Alternativene blir presentert i et beslutningstre, se Figur 7. Disse alterna-
tivene er de samme som ble beskrevet i Kapitel 4.1. Det finns to alterna-

• Alternativer	
• On-premis	
• Cloud	

Steg	1	

• Kriterier	
• Teknologi	
• Organisasjon	
• Miljø	

Steg	2	 • Påvirkningen		
• Kriterer	on-
premis		
• Kriterier	Cloud		

Steg	3	

• Ta	beslutningen	

Steg	4	

Figur 6: Beslutningsmodell 



Cloudbaserte systemer – deskriptiv 
beslutningsmodell   
Alette Jerring van Kervel Barth 

 
2019-06-06 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 52 

tiv, on-premis eller cloud løsning. Disse alternativene er tatt frem 
gjennom samtaler med ansatte i bedriften og igjennom internettsøking.  

I begge tilfellene, on-premis eller cloud, kan bedriften velge mellom en 
standardløsning med egne tilpasninger eller en løsning som baserer seg 
på at bedriften bygger systemet selv.  Teorien beskrevet i litteraturen og 
innspill fra  leverandøren vil anbefale å ta i bruk en standardløsning, da 
dette vil forenkle driften og arbeidsprosessen i systemet.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4.4.2 Steg 2:  
Kriteriene har blitt nevnt av intervjupersonene. Personene  tilhører ulike 
avdelinger: teknologi, organisasjon eller miljø fra respektive kunde og 
leverandør. Kriteriene som presenteres i teknologi kan ha blitt nevnt av 
organisasjon eller miljø perspektivet, men ettersom kriteriet er et 
teknologi kriteriet ligger det under dette perspektivet. Det samme 
gjelder for kriteriene som tilhører organisasjon og miljø. En dypere og 
mer forklarende beskrivelse fremlegges i Kapitel 4.2. En sammenstilling 
av alle kriteriene presenteres i Figur 8.  
 

Alternativ	

On-premises	 Antall versjoner	

Standard	

Standard med 
egentilpasede 

løsninger	

Egen løsning 	

Cloud	

Oppgradere til 
seneste versjonen 
i on-premises og 
migrere til cloud	

Begynne på nytt	

Standard	

Standard med 
egentilpasede 

løsninger	

Egen løsning 	

Figur 7: Alternativer 
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4.4.3 Steg 3:  
Tabell 5 presenterer forskjellene på kriteriene mellom on-premis og 
cloud. Det innebærer at om bedriften skulle velge mellom de ulike 
alternativene kan bedriften se hvordan kriteriet påvirker utfallet av 
valget som blir foretatt. Som et eksempel på dette kan en tenke seg at en 
bedrift ønsker  å oppgradere i on-premis. Dette vil innebære at bedriften 
selv må skape og opprettholde funksjonaliteten selv. I tillegg blir 
bedriften ansvarlig for sikkerheten knytet til en egenutviklet løsning. 
Denne informasjonen er da hentet ut av tabellen.    
 
 
Tabell 5: Forskjellen på kriteriene mellom On-premis og cloud 

Kriterier On-Premises Cloudbasert  Likheter 

Funksjonalitet 

Må skape og opprettholde 
funksjonene internt i 
bedriften.  

Får de nyeste funksjonene 
løpende. Kan skape egen 
funksjoner etter behov  

De samme funksjonen kan 
leveres på begge steder. 
Kan anpasses til bedriftens 
behov  

Kriterier	

Teknologi	

Funksjonalitet	

Skalerbarhet 	

Sikkerhet 	

Organisasjon	

Kostnad 	

Tigjenglighet 	

Brukervennlig 	

Fleksiblitet  	

Konsult 
utvikling 	

Bedriftsnytte	

Miljø	
Standard	

Autonomi	

Figur 8: Kriterier 
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Skalerbare 

Må gjennomføres manuelt, 
i databasen og i koden. 
Hvilket kan være resurs-
krevende.   

Det vil være lettere å 
tilpasse  systemet, med 
noen få tastetrykk 
sammenlignet med on-
premis.  

Muligheten for å skalere 
finns på begge steder, men 
det er forskjell på enkelhe-
ten av skalerbarheten.   

Sikkerhet 

Da er bedriften selv 
ansvarlig for sikkerheten. 
Samt at all data vil være 
lagret på interne servere 
in-hous. Trolig har ikke 
bedriften mulighet til å 
legge ned samme menge 
med resurser på sikkerhe-
ten, sammenlignet med en 
anerkjent leverandør.  

Ansvaret ligger på 
leverandøren av systemet. 
Om bedriften skulle gå for 
en anerkjent leverandør, 
står deres rykte på spil, og 
leverandøren legger ned 
mye resurser på å 
opprettholde sikkerheten.   

Sikkerheten er en prioritet 
i bedriften, og det vil 
oppstå konsekvenser om 
sikkerheten skulle briste.   

Kostnad 

Det vil medføre drifts-
kostnader, og kostnader 
for å vedlikeholde 
systemet. Samt at det vil 
behøves mer personal som 
jobber med systemet 
sammenlignet med 
cloudsystemer.    

I følge kunden er det 
dyrere med en cloudløs-
ning, men ifølge litteratu-
ren og leverandøren vil 
kostandene bespares over 
tid.   

Det vil alltid medføre en 
kostand med ulike 
systemer. Kostnadene kan 
være større i dag, men 
over en lengre periode vil 
de reduseres Alternativt 
vil det representere en 
statisk kostand over en 
lengre periode.   

Tilgjengelighet 

Kan oppnå samme 
tilgjengelighet som i 
cloud, men det innebærer 
flere steg og innloggings-
prosesser.   

Det eneste en trenger for å 
få tilgang på datainforma-
sjonen er internett, i form 
av wifi eller mobilt 
brebånd.  

Kan oppnås på samme 
måte, men prosessen med 
å hente data vil være 
forskjellig. Samt lengden 
på prosessen vil være 
forskjellig og variere.  

Bruker-adopsjon 

Om man bevarer eller 
oppgraderer det eksiste-
rende systemet, kjenner 
medarbeiderne til 
grensesnittet og trenger 
ingen ny opplæring.    

Nye system tar tid å sette 
seg inn i, men ofte har 
slike system samme 
grensesnitt som andre 
teknologiske plattformer. 
Hvilket innebærer at 
medarbeiderne letter vil 
kjenne seg igjen.  

Hvordan brukeren ser på 
systemet, og hvordan en 
bruker systemet kommer 
alltid være avhengig av  
på hvor godt en kjenner 
systemet og hvordan 
grensesnittet ser ut.  

Fleksibelt 

Det er en mer omfattende 
prosess å legge til og ta 
bort funksjoner i et on-
premis system da det må 
gjennomføres manuelt.  

En cloud løsning vil gi 
større  fleksibilitet  til å 
legge til og ta bort 
funksjoner etter behov 
med noen få tastetrykk.  

Bedriften kan oppnå 
samme fleksibilitet, men 
med en on-premis løsning 
er det en mer omfattende 
jobb.  
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Konsulter 
utvikling 

Medarbeiderne må 
opprettholde   driften av 
systemet, hvilket kan i seg 
selv skape utvikling for 
bedrift og ansatte.  

Får muligheten til å jobbe 
med ny teknologi, og lære 
seg nye systemer og 
funksjoner. Hvordan 
systemet fungerer, 
hvordan en kan bygge 
videre på systemet.  

Det kan bli utfordringer i 
begge system, og ulike 
problem kan oppstå som 
medarbeiderne må løse.  

Bedriftsnytte 

Hva anser bedriften være 
viktig? Hvor vil de være i 
teknologisk? Et on-premis 
system vil bevare de 
nyttene som de allerede 
har, men trolig vil det over 
tid minske nytten og 
svekke konkuranseevnen.  

Ved å bruke nye teknolo-
gier og tilby ny teknologi 
gir inntrykk av at 
bedriftene er fremtidsret-
tet og mottagelig for ny 
teknologi og forbedring av 
arbeidsprosesser Det gir 
også mulighet for å bruke 
det som referanse både 
internt og eksternt.   

Å ha et system som samler 
datainformasjonen vil gi 
stor nytteverdi til 
bedriften. Så kommer det 
an på hva bedriften ønsker 
å oppnå med systemet, for 
å se om det gir bedrifts-
nytte.  

Standard 

Finns standardløsninger, 
men leverandørene legger 
ikke fokus på on-premis 
systemet. Hvilket 
innebærer at funksjoner 
som kommer i cloud, kan 
ta lang tid før det kommer 
til on-premis.   

Bedriften får tilgang til 
den nyste versjonen og 
nyeste teknologi , en vær 
tid.  

Det finns løsninger på 
begge alternativer. 
Systemet skal kunne klare 
å opprettholde og oppfylle 
kundekravet.   

Autonomi 

Oppgraderinger må gjøres 
manuelt. Bedriften har 
selv kontroll over når det 
skal skje og hvordan.   

Oppgraderinger skjer 
automatisk, der leverand-
øren skaper den nye 
versjonen. Bedriften kan 
velge å vente med å 
oppgradere, men er 
avhengig av å  ikke vente 
over  en lang periode.  

For å opprettholde 
systemet og konfigure-
ringen med andre 
systemer er det viktig å 
holde seg oppdatert på 
versjonene.   

 

4.4.4 Steg 4:  
Med bakgrunn i all informasjon som er formidlet i steg 1- til 3, har 
bedriften nå tilstrekkelig med informasjon til å ta en beslutning,  bli i on-
premis eller flytte til cloud.  
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4.5 Ekstern Ekspert  
Den eksterne eksperten (EE) presenterer at det finns to ulike typer 
kunder, som har to ulike syn på cloudløsninger. Den ene kunden er 
kunder som allerede har et on-premis system og den andre kunden er 
kunder som er nystartede og derfor skal starte med «blanke ark». 
Kunder som er nystartede har lettere for å velge cloudløsning, kontra 
kunder som har et on-premis system. Grunnen til dette, mener EE er at 
de bedriftene som er nystartede ikke ønsker å legge ned tid på å drifte 
og bygge eget IT-infrastruktur. Dermot har kunder med on-
premisløsning en eierskap til sitt system og opplever at de «tror» at de 
mister kontrollen.  
 
En av de store fordelene med cloud løsninger ifølge EE er at bedriften 
kan fokusere på å oppnå de strategiske operative og økonomiske 
målsetningene bedriften har, istedenfor å måtte fokusere på 
infrastruktur, vedlikehold, oppgradering og funksjonalitet. Med andre 
ord, bedrifter får mulighet til å fokusere på det de er bra på, og gir 
ansvaret for systemer til en partner som er bra på det produktet og 
tjenesten, og har sitt hovedfokus kun på dette. En annen fordel med 
cloudløsninger er oppgraderingen, hvilket er nevnt tidligere også. Der 
EE mener at oppgraderingen vil være til fordel for bedrifter med tanke 
på at bedriftene alltid vil få den nyeste versjonen og de nyeste 
funksjonene. Dette vil effektivisere bedriften og arbeidsprosessene i 
bedriften.  
 
EE presentere hybrid som et alternativ. Med en hybridløsning menes en 
bedrift har deler av systemet i cloud, og deler i on-premis. Dette er et 
alternativ som gir bedriften mulighet til å differensiere og gradere den 
informasjonen selskapet ønsker i clouden, og de deler som det er 
vanskeligere å flytte, eller som bedriften føler de må bevare kontrollen 
over kan forbli i en on-premis løsning.  
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Utviklingen skjer veldig raskt. Dersom en bedrift velger å ikke gjøre noe 
med sitt system i dag, (Senario 1) mener EE at en slik beslutning vil 
potensielt få store konsekvenser ved senere anledninger. En konsekvens 
kan være at systemet ikke vil fungere i fremtidige applikasjoner, som 
weblesere og med ulike operativsystem. Systemer og teknologi er 
kompatibilitet. Dette innebærer at systemene er avhengig av at de 
enkelte komponentene er kompatible for at de ulike funksjonene skal 
fungere sammen. For eksempel om en bedrift har et Windows 
operativsystem og et on-premis system som er ikke er oppdatert, kan 
det føre til at det ikke vil være mulig å åpne systemet i Windows. 
Hvilket igjen vil føre til konsekvenser, som at bedriften ikke får utført 
deler eller hele arbeidsprosesser i systemet. I tillegg til at det kan føre til 
store kostnadsmessige og sikkerhets konsekvenser. Sikkerhet er viktig i 
alle bedrifter, og teknologen påvirker sikkerheten. Derfor mener EE, at 
dersom en bedrift har et on-premis system må bedriften til enhver til 
oppdatere løsningen i henhold til leverandørens oppdateringstak og 
alltid lagre den nyeste versjonen. EE påpeker også at derom bedriften 
har mulighet til å konvertere til cloud vil det medføre flere fordeler for 
bedriften og det er den ”moderne” måten å tenkte på. Men avhengig av 
hvor etablert en bedrift er, kan en flytte prosess være for krevende for en 
bedrift.  
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5 Diskusjon og Analyse  
I kapitel 5 presenteres tolkninger og refleksjoner av de resultater og 
tilbakemeldinger som ble presentert i forrige kapitel. Resultatet diskute-
res og analyseres også ut ifra det teoretiske rammeverket som ble 
presentert i Kapitel 2. Innledningsvis i kapitel 5 diskuteres og analyseres 
de ulike synspunktene mellom litteraturen, leverandør, kunde og 
ekstern ekspert. Til slutt, i kapitel 5.2 diskuteres og analyseres beslut-
ningsmodellen.  

5.1 Synpunkter om kriteriene  
Det finns likheter, men også store forskjeller mellom kriteriene som 
presenteres i litteraturen sammenlignet med intervjuene som 
presenteres i intervjuene. Flere av kriteriene som nevnes av 
intervjupersonene nevnes ikke i litteraturen, men anses å være noen av 
de viktigste kriteriene ifølge intervjuobjektene. En oversikt over hvilke 
kriterier som nevnes av respektive intervjuperson og i litteraturen 
presenteres i Tabell 6.  
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Tabell 6: Oversikt over kriterier som presenteres i intervjuene og litteraturen 

Kriterier 
Leverandør Kunde Eksterne kilder 

TL1 TL2 OL1 ML1 OK1 OK2 OK3 MK1 EE Litteraturen 

Funksjonalitet                   

Kostnad                    

Sikkerhet                    

Autonomi                    

Skalerbar                    

Tilgjengelighet/Mobilitet                    

Brukeradopsjon                    

Fleksibilitet                    

Standard                   

Konsulent Utvikling                    

Bedriftsverdien                   

Pålitelighet           

Ledelse           

Ansvarlighet           
Prestasjon           

Ikke nevnt kriteriet 
	 	 	 	

	
	 	

	 	 	

	

	 	

Nevnt kriteriet i positiv 
mening 

	 	 	 	
	

	 	
	 	

	

	

	 	

Nevnt kriteriet i negativ 
mening 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	

	 	

 

5.1.1 Teknologi  
Alle intervjuobjektene nevner funksjonalitet, men leverandøren presen-
tere og ser på funksjonaliteten som en mulighet for bedriften, og som vil 
øke nytteverdien og effektiviteten til bedriften. Kunden ser også på den 
nye funksjonalitet som en fordel, men at bedriften kan oppnå mange av 
de samme funksjonene i on-premis løsning. De ser derfor ikke at det er 
en nødvendig i dagens markedssituasjon å bytte. De opplever at de 
funksjoner som er i on-premis versjonene vil være tilstrekkelig for 
bedriftens behov. Det er kanskje ikke en overaskende at intervjuobjekte-
ne i dette kategorien har denne meningen, med tanke på at kunden ikke 
alltid ser behovet for nye funksjoner og mener at det fungerer bra med 
de løsninger de har. Leverandøren ønsker å tilby det beste og det nyeste 
løsninger, slik at de kan bruke kunden som et eksempel til andre kunder 
og bruke implementeringen aktivt i markedsføring.  
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Graden av sikkerhet vil alltid være et viktig kriteriet for en bedrift. 
Studiens resultat viser til at dette er viktigere for kunden enn hva det er 
for leverandøren. Ettersom leverandøren mener at en cloudleverandør 
vil investere mer penger i sikkerhet, og at det vil ha større konsekvenser 
for en veletablert cloudleverandør om sikkerheten ikke er på et høyt 
nivå. Kunden derimot har et ønske om å ha all informasjon lagret på 
lokale servere, slik at de selv står ansvarlig for sikkerheten. Med en 
cloudløsning mener kunden at de mister kontrollen over blant annet 
sikkerheten. EE har opplevd denne bekymringen fra kunder, men 
mener at dette handler mer om relasjoner mellom leverandøren og 
kunden. Om kunden har tillit til leverandøren og systemet, vil cloudba-
serte system gi den sikkerheten som kunden ønsker. Dette baserer seg 
på om de blir rett informert og har bygget en gjensidig tillit og relasjo-
nen. Sikkerhet er derimot ikke det avgjørende kriteriet for kunden og 
vektlegger ikke dette kriteriet.  

Prestasjon, er en forventing til at systemet skal prestere (Costa, P. et al. 
2015; Nkhoma, M., Dang D. 2013). En av årsakene til at dette kriteriet 
ikke nevnes av intervjuobjektene kan være at det også anses som en 
selvfølge, og at forventingene til presentasjon er en direkte konsekvens 
av å ha en standard cloudbasert løsning. Flere av intervjuobjektene 
nevner at bedriften får flere funksjoner i en cloudbasert løsning, og at 
for at disse funksjonene skal gi en økt nytteverdi for bedriften, må 
funksjonene være vell fungerende og enkle. Det forventes høyere 
effektivitet, mindre manuelle rutiner og ikke mer jobb og større 
utfordringer.  
 

5.1.2 Organisasjon  
I de aller fleste beslutningsprosesser er kostnad og budsjett et kriterium. 
I dette studiet mener kunden at det er får dyrt å migrere til en cloud 
løsning, og at en cloud løsning fremstår som mye dyrere enn forventet. 
Leverandør på sin side forsvarer kostnaden med at det på sikt vil gi en 
økt nytteverdi dersom de velger å gå til en cloud basert løsning. Investe-
ringskostnaden brytes derfor ned i nytteverdi og potensielt «ROI» 
(return of investment). Kunden ser ikke hvilken økt nytteverdi og 
effektiviseringstiltak som vil kunne realiseres, og om effekten er til-
strekkelig i forhold til investeringen. En av kundene argumenterer også 
får at den eneste måten systemet kommer til å være lønnsomt i framti-
den er dersom infrastrukturen er bygget på rett måte slik at systemet 
kan oppnå maksimal effekt. Om dette vilkåret ikke oppfylles, tror ikke 
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kunden at det vil være et bedre alternativ å ha systemet i cloud, sam-
menlignet med en on-premises løsning. Den eksterne eksperten påpeker 
også at det vil være dyrere for en bedrift med on-premises løsning 
framfor å konvertere til cloud, sammenlignet med en nystartet bedrift. 
Derimot belyser også den eksterne eksperten at kostnadene vil stabilise-
res seg og at cloudløsningene vil på sikt være billiger om noen år 
sammenlignet med det å ha et on-premises system løpene i en lenger 
periode.  

I likhet med litteraturen er tilgjengelighet en av kriteriene som blir nevnt 
mye. Både leverandøren og kunden ser hvordan tilgjengeligheten blir 
bedre ved bruken av cloudbaserte systemer. Bedriften vil få tilgang til 
datainformasjon på en helt annen måte. I dagens teknologisamfunn er 
det også forventet at bedriften har tilgang på sanntidsinformasjon. Samt 
at det forventes at det finns muligheter for å jobbe på andre måter med 
slike system. I følge kundens perspektiv vil en cloudbasert løsning være 
med på å effektivisere og redusere manuelle prosesser for enkelte 
arbeidsprosesser, som ikke er mulig med dagens system. Det vil også gi 
en mer fleksibel hverdag for bedriftene, både i arbeidsmetoder og 
funksjonaliteter. Enkelte av intervjuobjektene fra kunden legger også 
frem at det er tilstrekkelige tilgjengelighet i en on-premises løsning. Til 
tross for at det også påpekes at en cloudløsning gir ytterlig tilgjenge-
lighet ser ikke kunden behovet for denne løsningen. Samt at det legges 
frem at når en bedrift kun arbeider i et land og har alle sine kunder og 
brukere i samme land, er det ikke et like stort behov for den tilgjenge-
ligheten som en cloudløsninger kan tilby. Fra en organisasjons perspek-
tiv kan dette argumentet forsvares, men med tanke på hva brukerne av 
systemet ønsker og hvordan bedriften ønsker å fremstå ovenfor sine 
kunder, kan et cloudbasert system være med å hjelpe og løfte arbeids-
prosessen. Men også image og økt totalverdi av samarbeidet.  

Menskling utvikling er noe intervjupersonene legger vekt på, i motset-
ning til litteraturen i denne sammenhengen. Konsulent utvikling er et 
kriteriet som er viktig i praksis og handler mer om menneskelig utvik-
ling og at mennesker trives og drives av utfordringer. Dette kriteriet 
mener derimot ikke EE er et relevant kriteriet. Dette fordi bedrifter har 
et større behov og ønske om å ha kontroll over datainformasjonen, og 
derfor ikke et ønske om å utvikle konsulentene. Dette handler om at den 
enkelte bedrift fremstår som redd for å miste kontrollen. Litteraturen 
nevner heller ikke den reelle bedriftsverdien som kan oppstå ved en 
eventuell migrering til cloud. En mulig årsak til at litteraturen ikke 
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omtaler dette punktet kan være at bedriftens nytteverdi kommer som en 
direkte konsekvens av implementeringen. Derfor vil dette ikke være et 
eget kriterie. En bedrift kan oppnå gode synergier og en høy nytteverdi 
ved implementering av et cloud system, nytter, men det er ingen 
selvfølgelighet ifølge intervjuobjektene. 

For leverandøren er det viktig å fremstå som attraktiv og en spennende 
bedrift for konsulenter og at deres konsulenter får den utviklingen som 
forventes. Leverandører mener at det er viktig å levere ny teknologi slik 
at deres konsulenter kan få nye utfordringer. Dette er derimot ikke et 
kriteriet noe som kunden kan ta med i betrakting i deres beslutnings-
prosess. Kunden får derimot en innlåningseffekt. Det å kunne tilby 
menneskelig utvikling er noe som det argumenteres mye for i litteratu-
ren. Det er viktig for mennesker å bli utfordret og lære nye ting. Derimot 
kan en argumentere for at det er mer læring og utfordringer knyttet til 
on-premis løsninger. Med tanke på at i on-premis løsninger bygger og 
driver bedriften systemet selv. Den enkelte bedrift må selv skaper nye 
funksjoner og oppdatere systemene manuelt. Noen vil hevde at arbeidet 
med disse arbeidsprosessen er utvikling i seg selv. Dette innebærer at 
det er mer tidkrevende arbeid som må legges ned i et on premis systeme 
sammenlignet med cloudløsninge, hvor de fleste prosesser skjer auto-
matisk. Leverandøren derimot kan bruke en kunde som referansepunkt 
og vise til hva som har blitt gjort tidligere. Basert på de resultater 
bedriften oppnår kan en konsekvens være at leverandøren vil aktivt 
bruke eksemplet for å anskaffe flere kunder.  

Bedriftsnytte er noe som øker ved bruken av en cloudbasert løsning 
ifølge leverandøren. Men også kunden ser hvordan en cloudbasert 
løsning kan være med på øke bedriftsnytten. For leverandøren så øker 
bedriftsnytten ved at de leverer nye teknolog og er med på takten til 
teknologiutviklingen. Fra kundens perspektiv kan kunden ha en ar-
beidsprosess som er ønsket og leverer mer effektivt og bedre service til 
sine eksterne kunder.  

De kriteriene som nevnes i litteraturen men ikke nevnes av intervjuob-
jektene er følgende: pålitelighet, ledelse, ansvarlig og prestasjon. Årsa-
ken til at disse kriteriene trolig ikke blir nevnt av intervjuobjektene er at 
personene ikke har reflektert over disse kriteriene og konsekvensen av 
de enkelte forhold. Eller at intervjuobjektene ikke anser at det er viktige 
kriterier for en beslutning om å implementere et cloudbaserte system. 
Kriteriet ledelse nevnes av flertall kilder (Costa, P. et al. 2015; Gutierrez, 
A. et al. 2015; Low et al. 2011). Her fremgår det at kildene hevder at for å 
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lykkes med en implementering må ledelsen godkjenne og være delaktig 
i prosessen med implementeringen. Dette kan også være et steg lenger i 
prosessen i forhold til at intervjuobjektene fortsatt ikke har tatt en 
beslutning. I de fleste bedrifter er det ledelsen som tar slike beslut-
ninger, og intervjuobjektene kan derfor anse at ledelsens involvering i 
en slik beslutningsprosess er en selvfølge, og derfor ikke blir nevnt. 

5.1.3 Miljø 
En av de kriteriene som nevens mye under intervjuene, men som ikke 
nevens i litteraturen er behovet for oppgradering og takten til utvikling-
en av tjenesten. Dersom en bedrift velger å ha et cloudbasert system vil 
oppdateringer skje automatisk og bedriften vil jevnlig få nye funksjoner 
og nye muligheter for å effektivisere arbeidsprosesser. Derimot er det en 
innlåningseffekt for kunden. Kunden argumenter for at de ikke selv kan 
velge når en oppdatering skal gjennomføres. Samt at dagens funksjoner 
dekker dagens behov. Kunden anser det som et ”skummelt” moment å 
implementere cloud, da redsel er stor for at de mister kontrollen. Som en 
konsekvens av å miste kontrollen mister de også muligheten til å 
gjennomføre oppdateringer i sin egen takt. På andre siden om kunden 
velger å bli i on-premisis, kan dette også medføre at kunden blir ”lat”. 
Bedriften kan enklere velge å ikke oppdatere og velge å forskyve 
oppdateringen til et senere tidspunkt. Da risikerer bedriften å bli 
teknologisk hengende langt bakt. Det anses derfor som viktig at bedrif-
ten velger å prioritere oppdateringer. Fra leverandørens synspunkt er 
dette en av argumentene for å gå til cloud. Nemlig at bedriften ikke 
trenger å håndtere og oppdatere selv. Bedriften vil alltid ha den nyeste 
versjonen hvilket vil gi flere funksjoner og økt nytteverdi til bedriften i 
fremtiden.  

De to kriteriene som legges mest vekt på under intervjuene er autonomi 
og kontrollen. Kundene mener at det blir en innlåningseffekt og kontrol-
len over systemet og datainformasjonen kan gå tapt med en cloudbasert 
løsning. Dette er noe EE også har opplevd. I motsetning til øvrige 
intervjuobjekter mener EE at dersom bedriften ikke får mulighet til å 
gjøre en slik endring kommer de til angre. Årsaken til den relativt 
kraftige uttalelsen er den suksess som cloudbaserte systemer har hatt de 
siste årene. Samt at kundene ofte ikke har tilstrekkelig informasjon om 
hvordan datainformasjonen blir lagret og hvordan oppgraderingen 
gjennomføres. Derfor mener EE at det ikke finnes en innlåningseffekt 
med tanke på at det er mulig å tilpasse og skape rammeverk og stram-
me SLA er som vil regulere samarbeidet for de ulike kundene.  
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Kriteriet ansvarlighet, kan sammenlignes med standard kriteriet. Costa, 
P. et al. (2015) mener at ansvarlighet er muligheten til å hjelpe bedrifter 
med å takle problemer som pålitelighet og kompleksitet. Ved å ha en 
veletablert og utprøvd standardløsning får ofte bedriften bedre struktur 
og likheter i sitt eget system. Samt at bedriften har en som står ansvarlig 
for systemet, hvilket fører til at bedriften ikke trenger å legge ned tid 
eller uroe seg for at noe skal gå galt.  

5.1.4 Sammenfatning 
Litteraturen, EE og leverandøren påpeker at det egentlig ikke finns 
alternativer, da de anbefaler å flytte til cloud. Det finns flere fordeler 
med cloudbaserte løsninger og det vil gi bedriften mulighet til å følge 
trender og  teknologisk utvikling. Leverandøren ønsker å oppfylle 
kunden behov og ønsker. Dette medfører at leverandørene  kommer til å 
fortsette med å leverer on-premis løsninger.  Leverandøren ønsker å at 
kunden skal velge cloud, og at on-premis løsninger  gradvis skal fases 
ut. Ved å levere cloud kommer vil medføre at bedriften kan forenkle 
driften og vedlikeholdet  av systemet sammenlignet med on-premis.  

Kunden ønsker ikke å miste kontroll over egen data. Ved å flytte til 
cloud blir det en innlåsingseffekt med den valgte leverandøren.  
Leverandørene ønsker å fornye, utvikle og tilby den nyeste teknologien, 
som vil bidra til økt utfordringer til medarbeidere. Oppgradering av et 
system er enklere i et cloudbasert system. Men fra en kundes synspunkt 
blir det en påkjenning i form av å miste kontroll og bestemmelsesretten. 
Derimot vil ikke organisasjonen «visne». Ny teknologi vil bidra til økt 
stimulering av organisasjonen gjennom jevnlige oppdateringer og 
implementering av nye funksjoner. Det viser seg at nytteverdien vil 
være større med en cloudbaserte system, sammenlignet med et system i 
on-premises. Brukerne ønsker at systemet «bare skal fungere», og være 
tilgjengelig når systemet skal brukes.  
 

5.2 Beslutningsmodell 
I likhet med andre beslutningsmodeller (Eisenführ, F. 2010; Kaisler, S. et 
al. 2012; Menzel, M. et al 2010) har beslutningsmodellen flere alternati-
ver. De to alternativene kan også bli sett på som to ulike scenarioer. 
Bedriften kan velge mellom to ulike senarioer, som vil ha ulikt utfall, 
nytteverdi og konsekvenser. For en bedrift i dagens markedssituasjon 
med et on-premisis system, gir disse senarioene et overblikk over hvilke 
valg de kan foreta. Dette medfører at bedriften har et bedre utgangs-



Cloudbaserte systemer – deskriptiv 
beslutningsmodell   
Alette Jerring van Kervel Barth 

 
2019-06-06 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 65 

punkt til å ta en beslutning. Noe av årsaken til dette er at bedriften får 
presentert hvilke ulike utfall som kan forekomme ved de to alternative-
ne. Senarioene gir også bedriften en mulighet til å forberede seg til en 
endringsprosess (Hiltunen, E. 2009) og gi bedre forutsetninger for å 
lykkes med beslutningen (Joseph, C.F. 20000). Senarioene som presente-
res i modellen gir nyttig informasjon om fremtidige utfall og implika-
sjoner som oppstår ved hvert av de ulike alternativene.  

Det finns flere valg under beslutningsprosessen. For å skape en beslut-
ningsmodell som en bedrift skal kunne følge har det blitt laget en 
stegvis modell, med totalt fire steg. Argumentasjonen for oppbygningen 
av modellen er at bedriften skal kunne følge modellen stegvis slik at 
bedriften får tilstrekkelig med informasjon og beslutningsunderlag for å 
ta den beste beslutning som passer for bedriften.  

Med tanket på at finns flere valg i beslutningsmodellen er det valgt å 
konstruerer alternativene som et tre. Beslutningstreet er en velkjent 
metode for å presenter beslutningsalternativene og de ulike utfallene 
den enkelte prosess medfører. I denne modellen presenteres de to 
alternativer, med medfølgende valg. Kriteriene som påvirker valget 
presenteres som liste med alle kriteriene, der kriteriene ligger under den 
respektive perspektivet teknologi, organisasjon og miljø. Med tanke på 
at beslutningsmodellen inneholder flere alternativer, beslutninger og 
kriterier, blir dette visualisert i en stegvis modell for å oppnå en mer 
pedagogisk modell. Ifølge Kotsiantis, S. B. (2013) kan et beslutningstre 
presentere et store og komplekse situasjoner, for å få med flest detaljer, 
samt at det skal være enklere å forstå. Beslutningene som studeres i 
dette studie er stort og komplekst, da det inneholder mange ulike 
perspektiv, synspunkter og detaljerte utfall. En slik beslutning blir da 
anbefalt å sette inn i et belsutningstre.  

I diskusjon med den eksterne eksperten, kommer det frem at å bevare 
det i on-premis, men ikke oppdatere er et senarioe som EE vil anbefale å 
ta bort. Årsaken til dette handler om at en bedrift burde hele tiden 
fokusere på å fornye seg og følge med i tidens endringer slik at bedriften 
ikke vil henge etter konkurrentene og forventingene til kundene. Med 
tanke på at teknologien er i vekst (Girchenko, T. et al. 2017; Marston, S. 
et al. 2010) er det viktig for bedrifter å ta valg ut ifra hva som vil gi mest 
nytteverdi i dag, men også inn i fremtiden. EE legger vekt på at en 
bedrift vil fort bli hengende etter om en ikke foretar noen endringer. 
Samt at bedrifter som i dag bruker en on-premise løsning vil bli heng-
ende etter om bedriften ikke opprettholder systemet. I følge EE er det 
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kun alternativ 2 og 3 som er aktuelle valgmuligheter. Begge alternativer 
er logiske og dekker de alternativene som EE mener er mulig å velge 
mellom i dag.  

EE mener at beslutningen til en bedrift beror på hvilke ressurser de har 
tilgjengelig for å kunne gjennomføre en slik beslutning. Men EE påpeker 
at beslutningsmodellen er en modell som presentere alternativene og de 
ulike kriteriene. Dog som tidligere nevnt ser ikke EE hvordan konsu-
lentutvikling og brukeradopsjon bør være rene kriterier.  



Cloudbaserte systemer – deskriptiv 
beslutningsmodell   
Alette Jerring van Kervel Barth 

 
2019-06-06 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 67 

6 Konklusjon  
Store deler av forskningen rundt cloud computing og cloudbaserte 
system omhandler hvordan en bedrift skal implementere systemet, samt 
belyse fordelene med en slik implementasjon. I tillegg finns det forsk-
ning vedrørende ulike beslutningsprosesser. Denne studien tar ut-
gangspunkt i tidligere forskning, med et mål om å skape en helt ny 
beslutningsmodell. Hensikten med dette studie er å skape en beslut-
ningsmodell som skal bidra til at en bedrift på best mulig måte skal 
kunne ta stilling til om en bedrift skal implementere til et cloudbasert 
system, eller bevare det i eksisterende system i en on-premise løsning. 
Beslutningsmodellen skulle belyse beslutningsprosessen fra tre ulike 
synspunkter, litteraturen, kunden og leverandøren. 

Studiens resultat har belyst de ulike senarioene en bedrift står ovenfor 
ved valg av et cloud eller i on-premises basert system. Basert på tilba-
kemeldinger fra intervjuobjektene har beslutningsmodellen har blitt 
bygd. Objektene som er utvalgt er basert på utvelgelsesteorien TOE 
rammeverket (teknologi, organisasjon og miljø perspektiv). Beslut-
ningsmodellen inneholder totalt to senarioer og elleve kriterier. Dette 
innebærer at studiens hensikt med å skape en beslutningsmodell som 
representerer de ulike kriteriene fra kunden og leverandøren er oppfylt.  

Studiens første forskningsspørsmål var å belyse hvilke konsekvenser og 
nytteverdier ved å flytte et CRM-system til clouden. Det konkluderes at 
en migrering til en nyere versjon i en cloud løsning vil gi flere nye 
funksjoner og applikasjoner. Tilgjengeligheten vil øke og arbeidsproses-
ser bedre automatisert. Derimot vil bedriften miste kontroll over datain-
formasjonen da data ikke lenger vil være lagret på lokale servere.  

Det andre forskningsmålet var å utrede om det fantes forskjeller mellom 
de utvalgskriterier som litteraturen refererer til sammenlignet med de 
kriterier som blir brukt i praksis. Det fremgår at kriteriene i litteraturen 
er mer organisatorisk. I litteraturen presenteres kriteriene som organisa-
toriske kriterier, som påvirker ledergruppens beslutninger. Mens i 
praksis blir mer praktiske kriterier brukt, samt kriterier som speiles av 
arbeidsprosessen.  

Det tredje forskningsspørsmålet som har blitt belyst vedrører hvilke 
forskjeller det er mellom synspunktene til en leverandør sammenlignet 
med synspunktene og kriterier til en kunde. Resultatet viser at det 
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tydelig fremgår at kundene mener det er en innlåningseffekt og at 
bedriften mister kontrollen. Leverandøren derimot ser stor nytteverdi av 
nye funksjoner og en jevnlig oppdatering. Det fremheves også at leve-
randørens medarbeidere opplever at de gir større personlig utvikling 
ved å jobbe med ny teknologi og effektive arbeidsprosesser. Dette bidrar 
til å stimulere behovet for konsulent utvikling.  

Med tanke på at det  kan oppstå en spenning som kan medføre en 
friksjon mellom kunden og leverandøren. Dette fordi de har forskjellig 
ønsker og behov men også har forskjellig syn på evalueringskriteriene. 
Det er derfor viktig å finne en løsning som vil oppfylle begge parters 
behov. Leverandøren ønsker å fokusere på ny teknologi, og ta i bruk 
teknologi som supporteres av store teknologileverandører. Kunden 
derimot er mer skeptisk til å ta i bruk ny teknologi da det innebære en 
endring på system og arbeidsprosesser, i tillegg til at kunden må gi slipp 
på kontrollen og akseptere at de ikke lenger har hovedansvaret og 
beslutningsretten til systemet. 

 
• Hovedårsaken til å ikke implementere et cloudbaserte system for 

kunden er; innlåsing, kostnad og tap av kontroll.  
• Hovedårsaken til å implementere cloudbaserte system for leve-

randøren er; konsulent utvikling, funksjonalitet, øke effektivite-
ten og tilgjengelighet.  

 

6.1 Forslag til videre forskning  
Utvikle beslutningsmodellen med vekting på de ulike kriteriene, samt ta 
ut kvantitativ datainformasjon om de ulike kriteriene for å forske videre 
på den informasjonen. Det er også mulig å inkludere flere leverandører 
og kunder i studien. Dette for å kunne dekke flere bransjer og industrier.  
 
Det finns også mulighet for å forske videre på selve 
beslutningsprosessen. Bruken av modellen og valgte kriterierier fremgår 
som et resultat av dette studiet. Det finnes derfor grunnlag for å forske 
videre om beslutningsprosessen kan benyttes i alle bransjer eller om den 
må tilpasses andre kriterier. På den måten kan det bli foretatt nye 
evalueringsstudier av modellen. Det er også grunnlag for å vurdere om 
det er mulig å legge til flere perspektiver og kriterier i 
beslutningsprosessen.  
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Bilag A: Intervjuspørsmål  
Introduksjon:  

• Hvilken bakgrunn har du?  
o Utdanning  
o Hvor lenge? 
o Rolle i organisasjonen?  
o Arbeidsoppgaver?  

 
Aspekter 

• Hvilke aspekter mener du er viktig å se på når et Cloudbaser 
CRM-system skal innføres?  

• Forklar hvorfor du mener akkurat disse aspektene er viktig?  
• Hva er fordeler respektive nackdeler med cloudbasert CRM?  
• Hvilke effekter vil det gi?  
• Hvilke risker er det?  
• Hvilke konsekvenser kan oppstå?  
• Hvilke nytter?  
• Om du sammenligner hva er forskjellene med å ha det on-

premisis eller cloud?  
o Hva vil bli forskjellen ved å legge det på cloud?  

• Hva er den beste grunnen til å gjøre det?  
• Hva er den beste grunnen til å ikke gjøre det?  
• Hva må til for at dere skal implementera Cloudbaserte CRM?  

 
CRM-System 

• Hva er målet med CRM systemet?  
• Hva brukes CRM-systemet til i dag?  
• Hvor mange bruker det?  
• Hva vil det innebærer å gjøre det i cloud?  
• Hva skjer om dere ikke gjør noe?  
 

Beslutninger  
• Hvordan tar dere beslutninger?  
• Hvordan tar dere frem alternativ?  
• Hvordan vurdere dere alternativ og tar beslutninger?  
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Under dette intervjue har du nevnt følgende aspekten, hvilke er 
viktigst? Om du rangordner disse.  
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Bilag B: Blanket – Informasjon om 
samtykket til intervju  
Målet med denne blanketten er forsikre at informasjon når deg som deltager.  
 
Intervjuhensikt: Undersøke hvilke kriterier som er viktige ved et CRM-
system og cloudbaserte system.  
Forsker: Alette Jerring van Kervel Barth 
Kontaktinformasjon: alke1400@student.miun.se  +47 45 45 86 39  
 
Information om studiet: 
Hensikten med studiet er å skape en beslutningsmodell om 
implementeringen av et cloudbasert system. Modellen skapes for å gi 
bedrifter et bedre beslutningsunderlag. Når studien er klar kommer den 
til å publiseres på http://www.diva-portal.org.  
 
Deltagelse i studiet:  
Om du velger å delta i undersøkningen, ønsker jeg (Alette J. Barth) å ta 
del av den informasjon og synspunkter du har om CRM og cloudbaserte 
system. Du som deltager kommer til å svare på et antall spørsmål, som 
har til mål å bidrag med informasjon om hvilke kriterier du anser er 
viktig i CRM og cloudbaserte system. Intervjuet kommer til å ta ca en 
time. Risken for å delta i studien anses være minimal. Du kommer forbi 
anonym i studien og all material som samles inn kommer til å bli 
behandlet som konfidensielt og kommer ikke publiseres uten din 
tillatelse. Materialet fra din deltagelse kommer til å spares separat fra 
resterende data. Informasjonen som publiseres vil ikke være mulig å 
spore tilbake til deg som deltager, samt at informasjon ikke kommer til å 
deles videre til en annen deltager.  
 
Det inngår ingen kompensasjon for å være med i studien, men du er 
velkommen til å ta del av resultatet og en kopi av den ferdige rapporten 
om du ønsker.  
 
Frivillig deltagelse  
Det er helt firvelig å delta i denne studien. Om du velger å ikke være vil 
det ikke medføre noen negative konsekvenser for deg. Du kan når som 
helt velge å avbryte din deltagelse og velge å avstå fra å svare på visse 
spørsmål.  
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Jeg er over 18 år og lest og forstått informasjonen på denne blanketten. 
Jeg tillater å delta i denne undersøkelsen:  
  
_____________________________  __________________________________  
Deltagers navn Dato og signatur  
 
Alette Jerring van Kervel Barth  __________________________________ 
Forskers navn Dato og signatur 
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Bilag C: Intervju med Ekstern 
Ekspert  
 
Thank you for taking the time to participate in this interview. I have 
built my study around an idea about how a company can use a model to 
find the optimal solution for their line of business, economy and 
functionality. I have created decision-making model, which will provide 
the foundation for a decision-making subset for companies. Where the 
model should show which alternatives are possible, and which criteria 
customers and suppliers consider important, and what will benefit or 
potentially not benefit the company.  
 
 I have interviewed people from a supplier and their customer, a total of 
eight interviews. I follow the TOE framework, which means that I have 
interviewed people who have a technical personality, organizational 
perspective and environmental perspective, from both the supplier and 
the customer. Based on the interview I have created a model. The model 
contains various alternative choices a company can take in the event of a 
possible implementation of cloud-based systems. The model has 
different criteria. In addition, also added the views and criteria’s that the 
respective supplier and customer have, which they have presented 
during the interviews.  
 
The purpose of this interview is to get your perspective on the model. I 
do hope to learn more about your knowledge of the industry and what 
opportunities that exist. In a way, your thoughts on the model and/or 
suggestions. I would like to start with questions about you, then move 
on to what you mean by the cloud base compared to on-premises 
systems. Finally some questions regarding the model I have built. 
 
Background 

• What is your background, education and your career path?  
• What is your current position? and responsibility? 
• Are you able to share some info about some of the projects that 

you are currently working on?  
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Cloud VS On-premises  
• Where do you see the difference between the two options?  
• Do you have any indications if there are a difference in the 

customer segments in what they choose and why?  
• What type of customers choose the on-premise solutions, and 

which type of customers choose cloud 
• What is the advantages and disadvantages with cloud systems?  
• What is the advantages and disadvantages with on-premises sys-

tems?  
• Which advantage is it to use cloud system that’s not in on-

premises?  
• Which advantage is it to use on-premises system that’s not in 

cloud?  
• What is the main reason for a company to implement a cloud sys-

tem?  
• What is the main reason for a company to implement an on-

premises system?  
 
Decision model  
In my previous interviews, the following criteria were mentioned, both 
as advantages and disadvantages:  

o Functionality 
o Cost 
o Safety 
o Upgrading 
o Scalable 
o Accessibility / Mobility 
o User Adoption 
o Flexibility 
o Standard 
o Consultant Development  
o Business usefulness 

 
• Do you agree with these criteria’s? Any to ad or remove, and if so 

why and which?  
 

I have understood that a company with an on-premises solution today 
has three different options that the company can choose from: 

 
1. Preserve in on-premises 
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2. Upgrade to the on-premises version (if the company is behind 
in the versions) 
3. Move the system to cloud 
 

• What do you think about the 3 options?  
• Do you agree or disagree? Please explain me why?  
• Are you able to see a potential pattern when you do a customer 

segmentation on who choose what? 
• What do Salesforce recommend and why?  

 
Scenario 2: Upgrade today's system but keep it on-premises. Means that 
certain servers are replaced with new ones, but CRM system will still 
run on local servers. Then the company can choose to work in a 
standard solution or create their own solution. In addition, the company 
can combine these two, starting from a standard solution and 
customizing it with its own functions. 
 
Scenario 3: Update the system to a cloud-based solution. Means the on-
premise system is migrated to a cloud version. There are various 
methods to carry out this migration, the company can choose a standard 
solution such as Microsoft Office 365 or create its own solution. An 
alternative is to start from a standard solution, but adapt it with its own 
functions so that the company gets the functionalities and the interface 
they want, but still gets the different advantages of a standard solution. 
 

• What do you thoughts about these two scenarios?  
• Do you agree or disagree on the above scenarios? Please explain 

me why?  
 
Based on my data collection, I have put together three scenarios. Each 
scenario has a different outcome. In the model you are able to make 
different choices. The model will be able to show the differences 
between the views of the supplier and the customer about the different 
criteria, what they mean and what significance they have for the 
company. You can see this in the models that come on the next pages. 
 

• What do you think of the structure of the model I have built? ? 
Do you agree, or would you build it differently? (Figure 1)  

• As a supplier do you agree with the opinions of the supplier? 
(Bilag E)  
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• Perspective from the customer, have you experienced the same 
views? Or have you encountered other opinions from customers? 
(Bilag D)  
 

Do you have any experience or thoughts with customers being critical 
towards a cloud system because they are hesitant or sceptical to lock-in 
effects (by that I mean stuck in a specific supplier´s environment e.g. 
apple)? 
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Bilaga D: Forstørrelse av 
Leverandør kriterier 
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Bilaga E: Forstørrelse av Kunde 
kriterier  
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