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Sammanfattning  

 

 

Titel:  Inköp av cloud-tjänsten Software as a Service – En studie om 

hur beslutsprocessen gått till vid inköp av cloud-tjänsten på två 

små IT-företag. 

Författare:  Emili Gustafsson och Kenny Pussinen 

Handledare:  Christina Hultbom 

Institution:  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet. 

Kurs:  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp. HT 2011. 

Nyckelord:  Outsourcing, cloud computing, cloud-tjänster, Software as a 

Service (SaaS). 

Syfte:  Studien avser att beskriva om och hur faktorerna 

kärnkompetens, osäkerhet, nyttoaspekter och kontroll/flexibilitet 

påverkat besluten vid inköp av cloud-tjänsten SaaS. 

Metod:  Uppsatsen är en kvalitativ studie som är baserad på 

semistruktuerade intervjuer med nyckelpersoner på två små IT-

företag samt vetenskapliga artiklar och litteratur inom 

ämnesområdet.  

Slutsats:  Studiens slutsats är att de båda företagen påverkats av några 

eller alla faktorer vid inköpen av cloud-tjänsten. Faktorn 

nyttoaspekter påverkade båda företagens inköpsbeslut i hög 

grad. Faktorerna osäkerhet och kontroll/flexibilitet påverkade 

inte alls inköpsbeslutet hos det ena företaget medan de till stor 

del påverkade inköpsbeslutet hos det andra företaget. Faktorn 

kärnverksamhet påverkade det ena företagets inköpsbeslut till en 

viss del och det andra företaget till en stor del. 
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1 Inledning 
 

 

I detta inledande kapitlet återfinns en beskrivning av ämnesbakgrunden och ger läsaren en 

introduktion till vårt ämnesval. I kapitlet beskrivs även uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

 

1.1 Problembakgrund 
På den alltmer specialiserade och globala marknaden inser fler och fler företag att de inte 

har den kunskap, kompetens eller de resurser som krävs för att klara den hårda 

konkurrensen och att ligga i fas med den snabba utvecklingen. Att samarbeta eller att skapa 

relationer med andra organisationer, för att på så sätt få tillgång till den bristande 

kunskapen och resurserna, blir således allt vanligare. Det finns olika sorters samarbeten som 

företagen kan använda sig av, en av dessa är outsourcing. (Langfield-Smith & Smith 2003, s. 

1-2)  

 

Outsourcing innebär att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera av företagets 

verksamhetsprocesser istället för att företaget skapar och utför dessa internt. (Gadde & 

Håkansson, 2001, s. 40) Outsourcing är inget nytt fenomen utan beskrevs redan 1937 i en 

artikel av Coase, där han tar upp vilka faktorer som är avgörande för valet mellan att utföra 

en aktivitet internt eller att köpa in tjänsten från en extern leverantör. Sedan fenomenet 

introducerades har användandet av outsourcing växt enormt. (Lawson & Kennedy 2010) På 

1980- och 90 talet kom trenden att alla organisationer skulle fokusera på sin kärnverksamhet 

och låta andra aktörer sköta all annan verksamhet (Mattsson, 2002). De huvudsakliga 

fördelarna som brukar nämnas vid outsourcing är ökad flexibilitet, fokusering på 

kärnverksamheten samt skalfördelar i produktionen. (Gadde & Håkansson 1998, s. 40-50) 
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IT-branchen är ett område som utvecklas i ett raskt tempo, IT-företagen kommer ständigt 

med nya innovationer och lösningar. Cloud computing är ett relativt nytt och ett omtalat 

ämne inom IT-branchen.1 Cloud computing går ut på att användaren kör applikationer på 

andra ställen än på sin egen dator och använder datorkraften hos flera gemensamma servrar 

som IT-leverantörerna besitter. Företag som nyttjar cloud computing får tillgång till samma 

sorters mjuk- och hårdvara som företagen skulle kunna skapa själva eller köpa in i form av 

dataplattformar, programvaror eller servrar. Cloud computing är en ny leverans- och 

konsumtionsmodell av IT-tjänster. Det nya med denna modell är att den möjliggör för 

leverantörerna att tillhandahålla IT-tjänster genom en gemensam infrastruktur som flera 

företag kan ta del av samtidigt. Detta skapar stordriftsfördelar för kunderna som på detta 

sätt kan ta del av leverantörernas investeringar och resurser. Den gemensamma 

infrastrukturen kallas för “The Cloud”, därför kommer denna uppsats benämnaIT-tjänsterna 

som går att tillgå genom cloud computing för cloud-tjänster. Andra nya egenskaper med 

modellen är att cloud-tjänsterna finns tillgängliga virtuellt, vilket innebär minimala 

leveranstider och att kunden kan köpa cloud-tjänsterna vid behov, vilket leder till stor 

flexibilitet. (Gartner, 2010)  

 

Enligt Wang et al. (2010) har behovet av att bygga upp komplexa IT-strukturer lett till att 

cloud computing blivit så populärt eftersom användarna behöver hantera många olika 

programinstallationer, konfigrueringar och uppdateringar simultant. Datorresurser och 

annan hårdvara kan inom en snar framtid komma att vara föråldrade. Därför ses outsourcing 

av IT-plattformar som en smart lösning för användare att hantera komplexa IT-

infrastrukturer, vilket sker via cloud-tjänster. Enligt  Motahari-Nezhad et al. (2009) har 

framsteg inom IT fört oss närmare den en gång imaginära visionen om att etablera och driva 

virtuella företag, det vill säga företag där de flesta eller alla verksamhetsfunktioner är 

outsourcade till online-tjänster. Cloud computing erbjuder förverkligande av detta, då IT-

                                                      
1
 Som bevis på att det är ett omtalat ämne går det exempelvis att läsa om cloud computing i olika 

branschtidningar, bland annat i den vetenskapliga tidskriften IDG, som är en av världens största vetenskapliga 
tidskrifter inom IT (IDG Sverige upl 2, 2010). IDG har till och med introducerat ett magasin dedikerat cloud 

computing, Cloud Magazine. (IDG Sverige upl 3, 2011) Analysfirman Gartner beskriver trenden cloud computing 
som “bedövande”, alltså att trenden är spännande och på frammarch. (Gartner, 2010) och de största aktörerna 
inom IT har under senare tid skapat flera cloud computing-tjänster, exempelvis Amazon, Google och Microsoft 
(Weiss. A , 2007). 
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resurser erbjuds som tjänster som är prisvärda, flexibla och attraktiva för företagen. Genom 

att företag använder sig av sådana tjänster placeras delar eller hela verksamhetsarkitekturen 

i en outsourcad tjänstemiljö. 

 

Idag är alltså IT-lösningar i form av cloud-tjänster aktuella. Dessa ses som en ny typ av 

outsourcing, då leverantörerna av de virtuella tjänsterna utvecklar och tillhandahåller 

programvaror och lagringsutrymmen till sina kunder som de då inte behöver ordna internt. 

Tomas Zirn (2011) intervjuade outsourcingspecialisten Joel Rudh, som menar att 

outsourchingmarknaden blir alltmer konkurrensutsatt och att detta bland annat beror på att 

det kommer in helt nya outsourcingaktörer på marknaden med sina cloud-tjänster. Cloud-

tjänsterna ses som nästa naturliga steg att ta vad gäller inköp av IT-tjänster och -produkter 

på begäran (Vouk 2008, s. 235). De företag som redan valt att outsourca det mesta av sin IT, 

väljer troligtvis också att köpa in cloud-tjänster i syfte att outsourca så mycket som möjligt av 

sin IT (Löfman 2011, s 56).  

 

Det finns fyra olika typer av tjänster inom cloud computing: DaaS, IaaS, PaaS2 och SaaS. I 

denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till små IT-företag, det vill säga mellan 10 och 49 

anställda (Europeiska kommissionen, 2006), som köper in cloud-tjänsten Software as a Service 

(SaaS) (Se fig. 1). SaaS innebär att leverantören utvecklat mjukvaror och licenser som 

kunderna kan ta del av virtuellt. Alternativet till att köpa cloud-tjänster är att företagen 

utvecklar dessa lösningar själva. (Singhal et al 2009). När kunderna köper SaaS-tjänster får de 

ett konto och kan därmed koppla upp sig och använda tjänsterna virtuellt i det så kallade 

cloudet (Gartner 2010). Vår avgränsning baseras på att SaaS tjänster är de typer av cloud-

tjänster som växer mest. (Rådmark 2010). Vi har valt små IT företag eftersom det innebär 

stora möjligheter för dessa att använda sig av större företags investeringar och resurser. 

(Singhal et al 2009) Valet av just IT-företag har baserats på att de har IT-kompetens, vilket 

                                                      
2
 Infrastructure as a service (IaaS): Innefattar tjänster som hårdvaruresurser, det vill säga CPU-kraft, lagring och 

dylikt. Kunden använder sig då av leverantörens resurser genom inköp av en tjänst.  
Database as a Service (DaaS): En mer specialiserad typ av lagring än föregående tjänst. Denna tjänst erbjuder 
mer struktur av lagringen för kunden och följer databas-standarder när det gäller hantering och struktur.  
Platform as a service (PaaS): Detta refererar till att förse kunderna med support för till exempel utvecklande av 
applikationer. Platform syftar på en virtuell arbetsmiljö där kunden kan utveckla sin applikation genom hela 
utvecklingsfasen. (Singhal et al, 2009)  
 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/n26001_sv.htm
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kan betyda att utvecklingen av olika mjukvarusystem kan vara en del av företagens 

kärnkompetens.  

 

 
     Figur 1 Förenklad bild av cloud computing med fokus på SaaS-tjänster 
 
 

Figuren visar att en leverantör av cloud-tjänster skapar själva cloudet genom sina 

servrar/datacentra och fyller cloudet med olika tjänster. Användarna/kunderna köper sedan 

ett konto i cloudet som de kan tillgå från vilket dator som helst. Bilden illustrerar även hur 

olika företag kopplar upp sig till samma cloud och tar del av tjänsterna. De olika företagens 

konton är skilda från andra företags som befinner sig i samma cloud.    

 

Att cloud computing och cloud-tjänster är en ny leverans- och konsumtionsmodell, som ses 

som en form av outsourcing, väckte vårt intresse. När vi läste artiklar inom cloud computing 

visade det sig att få studier fokuserat på hur organisationers strategiska beslutsprocess har 

gått till vid inköp cloud-tjänster. Det finns få djupgående studier av hur nyckelpersoner inom 

företagen resonerar kring inköp av cloud-tjänster samt vilka motiv som ligger till grunden för 

dessa inköp. Majoriteten av forskningen riktar istället in sig på rent tekniska aspekter, främst 

tekniska säkerhetsaspekter, -arkitekturaspekter samt ger förslag på hur det går att 

effektivisera användandet av cloud computing. (Carlin, S. & Kevin C, 2011 samt  Danish, J. & 

Hassan, Z., 2011; Foster et al, 2008; Youseff, L. et al, 2008) Därför är det intressant att ur ett 
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företagsekonomiskt perspektiv undersöka varför små IT-företag väljer att köpa och använda 

sig av dessa tjänster och varför detta blivit en trend. Vår förhoppning är att ge ett bidrag till 

att fylla denna lucka i forskningen med hjälp av outsourcingaspekterna kärnkompetens, 

osäkerhet, nytta samt kontroll/flexibilitet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Mot denna problembakgrund är syftet med denna studie att beskriva om och i sådana fall 

hur variablerna kärnkompetens, osäkerhet, nytta och kontroll/flexibilitet påverkat besluten 

vid inköp av SaaS-cloud-tjänsterna på två små IT-företag. 

 

För att besvara detta syfte används följande frågeställningar: 

1) Hur löd de strategiska resonemangen när besluten att köpa in SaaS-cloudtjänsterna 

fattades?  

2) Vilka faktorer påverkade inköpsbeslut av SaaS-cloudtjänsterna? 
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2. Teoretisk genomgång 
 

 

I detta kapitel presenteras de teoretiska ansatser och den analysmodell som ligger till grund 

för vår studie. Först redogör vi för valet av teori, sedan går vi igenom de teoretiska 

aspekterna kärnkompetens, osäkerhet, nytta och kontroll/flexibilitet. Vi avslutar kapitlet med 

en redogörelse av vår analysmodell. 

 

 

2.1 Val av teori 
Vi har valt att utgå från outsourcingteoretiska aspekter då cloud-tjänster, som redan nämnts, 

kan ses som en sorts outsourcing. Loh and Venkatraman (1992, s. 334) definierar IT-

outsourcing som: “Bidrag från externa leverantörer då det gäller fysiska och/ eller mänskliga 

resurser som är förknippade med hela eller specifika delar av IT-strukturen i användarens 

organisation”. I detta fall handlar det alltså om delar av den IT-struktur som används i 

företagen.  

 

Det finns ett antal faktorer som ger en förståelse för fenomenet outsourcing och till viss del 

förklarar varför företag väljer att använda sig av outsourcing. Vi har valt att koncentrera oss 

på faktorerna Kärnkompetens, Osäkerhet, Nytta och Kontroll/Flexibilitet. Faktorn 

Kärnkompetens kan tänkas ses som en utgångspunkt vid outsourcing och att beslutet att 

köpa in en tjänst därmed alltid föregås av att aktiviteten inte är en del av företagets 

kärnverksamhet. Trots detta har vi valt att ta med denna faktor då de företag vi undersökt är 

just IT-företag som har kompetensen att utveckla liknande system internt som cloud-

tjänsterna förser företagen med. Faktorerna Nytta och Kontroll/flexibilitet baseras på att de 

är två vanligt förekommande variabler i outsourcing litteratur.  (Axelsson 1998, kap 8; Gadde 

& Håkansson 1998, s 42; 44-46; 73-82). Osäkerhet har vi valt eftersom cloud-tjänster är en 

ny typ av tjänst och för att ny teknik kan leda till osäkerhet vid beslutsfattande (Gaynor 

2003,  s. 18-19)  
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2.2 Kärnkompetens  
Axelsson (1998, s 194 & 197-199) definierar kärnkompetens som: “Kärnkompetens är de 

mest kritiska och mest utslagsgivande resurser ett företag förfogar över, och som är svårast 

för andra att kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta strategiska 

mål som företaget strävar mot”. Det är denna definition som används i denna uppsats. 

Resurserna kan vara fysiska, personella eller immateriella. Kompetens innebär i detta 

sammanhang att företag besitter relevanta förmågor i förhållande till uppgifterna.  

 

Den så kallade köpa/tillverka-problematiken förknippas med out- eller insourcing. Vad som 

ska läggas ut på externa aktörer och vad som ska finnas internt är en fråga om 

kärnkompetens. Det finns många funktioner som kan komma att outsourcas, men det som 

ses som företagets kärnverksamhet ses ur ett annat perspektiv. Aktiviteter som inte ses som 

kärnkompetens kan outsourcas, medan det som ses som kärnkompetens bör utföras och 

vårdas internt. (Axelsson 1998, s. 189 & s. 212) Detta stärks av  Prahalad och Hamel (1990, 

s.81) som menar att företag bör outsourca aktiviteter som inte är en del av deras 

kärnverksamhet. Prahalad och Hamel menar att ett företag bör byggas runt en kärna av 

kompetenser och att det är denna kompetens som skapar förutsättningarna för att ett 

företag ska bli ledande på sitt område och att de ska bidra till varaktiga konkurrensfördelar 

(Prahalad & Hamel 1990, s. 81-82). Företagets kärnkompetensen utgörs av en 

sammansättning olika förmågor som skrider över de traditionella aktiviteterna, såsom 

produktdesign, kundservice, logistik och så vidare. Vid outsourcing är det viktigt att noga 

tänka igenom vad som ska läggas ut på externa aktörer och vad företagen bör syssla med 

internt (Kakabadse & Kakabadse 2000, s. 674 samt 671-672). Denna syn förstärks av Lacity et 

al (1996, s. 21) som menar att ett företags outsourcing bör bestå av aktiviteter som inte är 

unika för företaget. Genom att företaget outsourcar aktiviteter som inte utgör 

kärnaktiviteter frigörs resurser som företaget istället kan lägga på sina kärnaktiviteter, detta 

kan i sin tur kan stärka konkurrenskraften. De outsourcade aktiviteterna kan vara aktiviteter 

som bara ger en stegvis förbättring och som är likartade med aktiviteter hos andra företag, 

det vill säga aktiviteter som inte utgör någon konkurrenskraft. Därför är det av yttersta vikt 

för företag att identifiera vad som är deras kärnkompetens/er och basera beslutet om vilka 

aktiviteter som ska outsourcas på detta.  
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2.3 Osäkerhet 
Osäkerhetsaspekten syftar i detta sammanhang på den osäkerhet som en ny tjänst eller en 

lösning kan ge när den når marknaden. Osäkerheten kan bli ett problem då 

användare/kunder blir erbjudna flera lösningar med olika tekniska skillnader. Det kan till 

exempel vara så att lösningarna uppfyller samma syfte men att den underliggande 

teknologin skiljer sig åt mellan leverantörerna. För kunden kan det därför uppstå en 

osäkerhet om vilken lösning den ska välja. Det kan också finnas fall då det inte är någon 

teknisk skillnad mellan lösningarna. Då baserar kunden sitt val på andra preferenser, såsom 

exempelvis recensioner. (Gaynor 2003,  s. 18-19) Gaynor menar vidare att ovanstående 

faktorer slutligen kan leda till att kunderna skjuter upp beslutet att köpa tjänsten/erna på 

grund av den osäkerhet som uppstår. 

 

Gaynor (2003,  s. 18-19) menar att webbaserade tjänster är ett populärt och högst aktuellt 

ämne, men att det även här kan uppstå en viss osäkerhet. Webbaserade tjänster innefattar 

även Software as a Service. Det finns många variationer av dessa tjänster och det kan vara 

svårt att bestämma vilken tjänst som passar ett företags specifika affärsbehov. Tjänsterna 

kan vara alltifrån e-mailsystem till mer komplexa system som tillhandahåller lagring av 

information till banker och dylikt som besitter mycket kritisk information. Stora företag i IT-

branchen som till exempel Microsoft och IBM har olika arkitekturer för sina webbaserade 

tjänster och respektive företag anser att deras arkitektur är den bäst anpassade för 

marknadens behov. Gaynor menar vidare att tjänster ofta är standardiserade och att det 

därför krävs att företagen/kunderna har en bra kunskap angående tjänsternas egenskaper 

för att maximera nyttan av dem. Har inte kunderna denna kunskap kan en osäkerhet uppstå 

hos kunden av vilken tjänst som ska införskaffas. Många webbaserade tjänster kommer 

sannolikt att användas av olika företag, men vilka tjänsterna är och hur de ska svara mot 

företagens behov kan vara oklart. Axelsson (1998, s. 193) nämner en annan faktor som kan 

leda till osäkerhet och det är risken att konfidentiell information läcker ut. 

 

Affärshandlingar innehåller nästan alltid en viss osäkerhet. Osäkerhet handlar främst om 

framtiden och konsekvenserna av en handling. Denna osäkerhet kan aldrig elimineras, men 

behöver bli behandlad på mer eller mindre sofistikerade sätt. Andra aspekter av osäkerhet är 

direkt riktad mot den andra parten i ett transaktionsförhållande. Ett exempel är att det kan 
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ske fördröjningar mellan transaktioner, leveranser och betalningar och det kan vara omöjligt 

att fullständigt specificera alla funktioner och detaljer av en slutprodukt i förväg. 

Oförutsedda händelser kan göra att parterna måste justera vissa saker under affärens gång. 

Detta är några faktorer som kan vara svåra att förutse, och därför är det viktigt att relationen 

mellan parterna är bra för att försäkra en viss säkerhet. (Gadde & Håkansson 2001, s. 104) 

Tjänstens grad av komplexitet och om det är en standardiserad eller en kundanpassad tjänst 

påverkar också företagets relation till leverantören. Om tjänsten är standardiserad består 

relationen av enkla och snabba kontakter, kostnad ligger i fokus och relationen är inte direkt 

stabil. Vid en mer komplex eller kundanpassad tjänst ingår mer kvalificerade personer i 

interaktionen och relationen är mer utvecklad. En ytterligare faktor som påverkar relationen 

kund-leverantör är hur tjänsten används. Om tjänsten påverkar arbetsmetodiken, om den 

ger ett allmänt stöd åt verksamheten eller om tjänsten ingår i den tjänst som företaget själv 

levererar till sina kunder påverkar relationen kund-leverantör på olika sätt. Dessa 

förhållanden påverkar hur relationen utvecklas, det vill säga vilka som medverkar, hur djup 

relationen är, vid vilka tillfällen interaktionen uppkommer, vad interaktionen innehåller och 

så vidare. (Axelsson 1998, s. 99-102)  

 

2.4 Nyttoaspekt  
Ett annat skäl för att lägga ut aktiviteter externt har med resurser att göra. Det kan bli för 

resurskrävande för företag att internt disponera över och hela tiden utveckla ny kunskap 

inom många olika områden. (Axelsson 1998, s. 190) Nyttoaspekten och resurser syftar i 

denna uppsats på kostnadsaspekter i form av kostnadsfördelar och kostnadsreduceringar.  

 

Enligt Giley och Rasheed (2000) leder outsourcing och integrering med andra företag ofta till 

kostnadsfördelar i jämförelse med vertikalt integrerade företag. Det kan uppstå en minskad 

investering i tillverkningskapaciteteten, vilket leder till att företaget sänker fasta kostnader 

och därmed får en lägre lönsamhetsgräns. En kortsiktig kostnadsförbättring förstärker 

outsourcingbeslutet. På kort sikt kan outsourcing vara en attraktiv metod för att förbättra 

ett företags finansiella resultat.  
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Vissa aktiviteter inom ett företag kan vara ineffektiva och medföra högre kostnader än 

förväntat, det kan då vara fördelaktigt för företagen att outsourca aktiviteten till en extern 

leverantör som kan utföra arbetet bättre och smidigare. (Kakabadse & Kakabadse, 2000, s. 

690). Företag får på så sätt tillgång till de resurser som leverantören besitter. I och med 

detta kan det köpande företaget dra nytta av externa leverantörers investeringar, 

innovationer och specialiserade förmågor som skulle vara dyra eller till och med omöjliga att 

genomföra och tillhandahålla internt. När företag väljer att göra på detta sätt och därmed bli 

mer specialiserade innebär det att det köpande företaget kan koncentrera sina resurser och 

därmed skapa en hög kompetensnivå inom sitt fokusområde (Gadde & Håkansson 1998, s. 

41-42). Enligt Embleton och Wright (1998, s. 103) kan outsourcing vara en metod som 

möjliggör att fasta kostnader omvandlas till rörliga kostnader för ett företag. Enligt 

författarna bör företag sträva efter att sänka de fasta kostnaderna, resultatet av detta är en 

mer flexibel och anpassningsbar organisation. Ännu en fördel med outsourcing är att företag 

oavsett storlek kan nå stordriftsfördelar, detta gäller speciellt små företag som kan ha som 

mål att nå stordrift fördelar.  

 

2.5 Kontroll vs flexibilitet 
För att säkerställa tillgången av nödvändiga resurser bör företaget äga så stor del av dessa 

som möjligt. Ägande innebär att företaget har stor kontroll över alla processer i 

verksamheten och ger ofta företaget obegränsade möjligheter att styra. Dock blir företagets 

styrningsmöjligheter begränsade till den ägda strukturen, vilket i sin tur minskar 

flexibiliteten. Ägande innebär också stora investeringar, vilket påverkar den finansiella 

situationen. (Axelsson 1998, s. 44-46) Om företaget efter en investering skulle vilja eller 

behöva förändra en del saker, på grund av exempelvis ett teknikskifte, kan ekonomiska 

begränsningar i och med tidigare investeringar sätta stopp för ett sådant steg. Det kan 

dessutom vara mycket kostnadskrävande att bygga upp all kompetens och resurser som ett 

företag behöver internt. (Gadde & Håkansson 1998, s.44)  

 

Flexibilitet handlar i detta sammanhang om att företaget lättare kan anpassa sig till 

förändringar i omvärlden. Gadde och Håkansson (1998, s. 40-41) menar att om nya 

teknologiska lösningar lanseras, kan företagen anpassa sig lättare till dessa om de väljer att 

lägga ut aktiviteterna på externa aktörer. Ett köpande företag kan byta leverantör om 
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beslutsfattarna på företaget anser att leverantören inte uppfyller deras krav och 

förväntningar, detta är en typ av flexibilitet. Författarna menar vidare att flexibilitet också 

kan ifrågasättas, då företagen måste använda sig av standardiserade lösningar, vilket ger en 

låg grad av flexibilitet. Därför blir den strategiska frågan för företag vilken typ av flexibilitet 

de är ute efter, en minskning eller ökning av flexibilitet. 

 

Sammanfattningsvis innebär inköp av tjänster att kontrollen i form av ägande minskar om 

företaget lägger ut aktiviteter på externa aktörer, medan handlingsfriheten i form av 

minskade finansiella låsningar till följd av investeringar ökar företagets flexibilitet.  (Axelsson 

1998, s. 44-46) 

 

2.6 Analysmodell 
Utifrån ovanstående teoretiska aspekter har vi utvecklat en egen modell som vi använder oss 

av i denna studie. Modellen utgår från de fyra outsourcingfaktorerna som har lyfts fram 

under teoriavsnittet. De fyra faktorerna är:   

 

Kärnkompetens: Denna faktor syftar på om företaget anser att utvecklingen av de 

aktiviteter som cloud-tjänsterna innehåller inte är en del av företagets kärnkompetens. 

Anledningen till outsourcing av icke-kärnverksamhets aktiviteter är att frigöra resurser för 

att istället lägga dessa på företagets kärnverksamhet.  

 

Osäkerhet: Syftar på vilken osäkerhet som kan finnas för ett företag vid inköp av en 

nylanserad produkt. Osäkerheten kan bero på att företaget kan välja mellan olika 

leverantörer som erbjuder samma lösning för ett och samma behov, vilket gör valet svårt. 

Företaget kan i vissa fall sakna kunskap om tekniken bakom de olika cloud-tjänsterna som 

leverantörerna erbjuder. Osäkerhet kan ha en generell påverkan vid inköpsbeslutet av cloud-

tjänster, vilket kan bidra till att det blir en fördröjning i beslutsprocessen.  

 

Nyttoaspekten: Denna faktor syftar på om det finns en tanke att skaffa resurs- och 

stordriftsfördelar i samband med inköp av en cloud-tjänst. En cloud-tjänst kan vara ett 

billigare alternativ än att företaget utvecklar lösningen internt.  
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Kontroll/Flexiblitet: Syftar på att kontrollen i form av ägande minskar om företaget lägger ut 

aktiviteter på externa aktörer, medan handlingsfriheten i form av minskade låsningar till 

följd av investeringar ökar företagets flexibilitet. 

 

 
 Figur 2 Analysmodell.  

 

Modellen kan ses som en trestegsprocess. Det första steget innehåller fyra faktorer som kan 

ha påverkat företagets inköpsbeslut om cloud-tjänsterna. Sedan sker en utvärdering där 

fördelar vägs mot nackdelar med cloud-tjänsten, som i sin tur leder till ett positivt eller 

negativt beslut. Om beslutet blir positivt leder det till det tredje steget, nämligen att ett 

inköp av cloud-tjänsten genomförs. Om beslutet istället blir negativt stannar processen vid 

steg två och företaget väljer någon annan lösning som lämpar sig bättre. 

 

Dessa faktorer utgör också de teman som legat till grund för de frågor som använts vid den 

empiriska undersökningen. Genom den empiriska studien har vi undersökt om dessa 

faktorer påverkade beslutet att köpa in cloud-tjänsterna, och i sådana fall på vilket sätt samt 

i vilken utsträckning. Dessa faktorer har ingen samverkan sinsemellan utan ses som enskilda 

faktorer som kan ha påverkat företagens inköpsbeslut av cloud-tjänster. Alla faktorerna kan 

således ha påverkat hur beslutet att köpa in cloud-tjänster utfallit. Det kan också vara så att 

någon faktor spelat en tyngre roll i beslutsprocessen medan en annan varit oväsentlig för 

beslutsfattandet. Har beslutsfattarna resonerat kring dessa faktorer och hur har det i sådana 

fall påverkat beslutet? Var någon av dessa faktorer mer betydande vid beslutsfattandet än 

andra?  
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3. Metod  

 

I detta kapitel redogör vi för hur studien har genomförts. Vi ger också en presentation av de företag 

som studerats. Kapitlet inleds med studiens tillvägagångssätt, följt av insamling av teori, val av 

företag, val av intervjupersoner,  företagspresentation, intervjupersonerna, intervjuerna och avslutas 

med operationalisering. 

 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
Syftet med studien är att få en förståelse för de strategiska inköpsbesluten och 

resonemangen som förekommit vid företagens inköp av cloud-tjänster. Vi ville skapa en 

djupare förståelse för denna process. Vi använde oss av en deduktiv ansats, vilket innebär 

att vi har testat teorier mot hur verkligheten ser ut (Saunders et al 2009, s 489). För att 

besvara syftet med studien använde vi oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

har gjort det möjligt att följa hela resonemang och det gav oss även chansen att ställa 

följdfrågor, vilket inte skulle vara möjligt genom exempelvis ifyllanden av ett standardiserat 

frågeformulär (Saunders et al 2009, s 324). Det som kännetecknar den kvalitativa metoden 

är att fokus ligger på en eller några få undersökningsobjekt, i vårt fall två små IT-företag. 

Företagen studerades på ett djupare plan i syfte att skapa en sådan nyanserad bild som 

möjligt. Därmed ger denna typ av studie detaljkunskaper om hur komplexa processer, såsom 

i detta fall det strategiska beslutsfattandet, fungerar. (Meriam 1994, s 21-29)  

 

Vid kvalitativa undersökningar är det vanligt att datainsamlingen sker genom intervjuer. I vår 

studie har vi använt oss av semistruktuerade intervjuer. Det som karaktäriserar 

semistruktuerade intervjuer är att de baseras på teman och frågor som ska täckas. Här har 

respondenten en stor frihet att utforma svaren och den som intervjuar kan även ställa frågor 

som inte finns med i intervjuguiden. Det är heller inget absolut att frågorna kommer i 

samma ordning som i intervjuguiden. (Saunders et al 2009, s 320-321) Anledningen till att vi 

valde semistrukturerade intervjuer berodde på att vi inte ville styra intervjuerna särskilt 

mycket, utan vi ville låta intervjupersonerna utforma fria svar. Syftet med intervjuerna och 

intervjuguiden var att täcka in de teman vi utvecklat.  I skapandet av vår intervjuguide utgick 
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vi alltså från de fyra teman som vi framställt under vårt teoriavsnitt, det vill säga 

kärnkompetens, osäkerhet, nytta och flexibilitet/kontroll, som även ligger till grund för vår 

analysmodell. 

 

3.2 Insamling av teori 
Teoridelarna för denna uppsats har vi hämtat både från böcker, artiklar och otryckta källor. 

Inga av dessa källor hade en heltäckande begreppsram för att tillmötesgå uppsatsens syfte. 

För att få ett tillfredsställande teoriavsnitt samlade vi därför in teoretiska aspekter från olika 

källor och infallsvinklar.  

 

3.3 Val av företag   
Vi valde att studera två svenska företag inom IT-branschen, som storleksmässigt är likartade 

och som använder sig av samma typer av cloud-tjänster, det vill säga Saas-tjänster. Som vi 

har nämnt valde vi att begränsa oss till små företag som enligt definition består av mellan 10 

och 49 anställda. (Europeiska kommissionen, 2006) Valet av små IT företag baserades på att 

cloud-tjänsterna skapar stora möjligheter för dessa att använda sig av större företags 

investeringar och resurser. Små företag har mer begränsade resurser än stora företag och 

små företag kan därmed ha större nytta av att använda cloud-tjänster än större företag. 

 

Förfarandet vid valen av de två företagen såg olika ut. Det första företaget kom vi i kontakt 

med genom ett extrajobb som en av uppsatsförfattarna har. Det andra företaget hittade vi 

genom sökningar via Internet. Vi ringde sedan upp företaget och förklarade vår studie och 

dess syfte och frågade om vi kunde genomföra intervjuer med nyckelpersoner på företaget.  

 

3.4 Val av intervjupersoner 
Vi gjorde ett så kallat målmedvetet urval av intervjupersoner. Strategin bakom denna metod 

är att urvalet ska vara beroende av forskningsfrågorna och studiens syfte.  (Saunders et al, 

2009, s 239). För att komma åt hur inköpsprocessen såg ut och hur resonemanget vid 

inköpet av cloud-tjänsterna på respektive företag löd, valde vi att intervjua två 

nyckelpersoner på respektive företag som varit direkt involverade i de strategiska besluten. 

Dessa personer besitter alltså den kunskap och har den information som vi ville åt när det 

gäller hela inköpsförfarandet och vilka resonemang företagen förde i samband med det.  

http://europa.eu/legislation_summaries/other/n26001_sv.htm
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Tabellen nedan presenterar intervjupersonerna, vilket företag de arbetar på, deras 

befattningar och det datum som intervjun genomfördes.  

 

Företag Intervjuperson Befattning Datum 

Axlon Niklas Redlund Försäljningschef 2011-11-24 

Axlon Richard Lindström Ledningsrepresentant 2011-11-28 

EnjoyIT Christian Wibäck VD 2011-11-30 

EnjoyIT Stefan Wennergren Konsultchef 2011-11-30 

Tabell 1 Presentation utav intervjuobjekten 

 

3.5 Intervjuerna 
Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser, då dessa såg det som den bästa 

lösningen. Intervjuerna varade i 40-45 minuter. Eftersom det inte var särskild känslig 

information som diskuterades anser vi inte att platsen påverkade intervjupersonernas svar 

och intervjupersonerna var frispråkiga och informella. Innan respektive intervju fick 

intervjupersonen frågan om det var ok att vi spelade in samtalet och alla gick med på detta. 

Det inspelade materialet transkriberades för att underlätta vår resultatpresentation och 

analys. Under intervjuernas gång ställdes följdfrågor för att få en nyanserad och djupare bild 

av respondenternas resonemang.  

 

3.6 Operationalisering 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer i vår empiriska studie. Intervjuerna 

baserades på teman utifrån teoriavsnittet, vilka också har legat till grund för vår 

analysmodell. Under dessa teman utformade vi ett antal frågor för att undersöka hur 

beslutsprocessen vid inköp av cloud-tjänsterna sett ut hos de studerade företagen. Nedan 

ges en presentation av de frågor som knyts till respektive tema: 
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Inledande frågor 

Inledningsvis ställde vi ett antal frågor till intervjupersonerna om deras bakgrund, vilken 

position och vilka arbetsuppgifter de har. Vi gick också in på allmänna frågor angående köp 

av cloud-tjänster, vilken cloud-tjänst/er företaget har införskaffat och vilken funktion 

tjänsten/erna tillför företagen.   

 

Kärnkompetens 

Inom temat kärnkompetens ställde vi frågor rörande vilka aktiviteter som företagen ser som 

sin kärnverksamhet. Vilken nytta cloud-tjänsterna tillför verksamheten. Om kompetensen 

internt inte finns eller räcker för att skapa samma lösningar som tjänsterna tillför, samt om 

inköpet syftade till att lägga mer tid och resurser på kärnaktiviteter. 

 

Osäkerhet 

Inom detta tema utvecklade vi frågor som rör de frågor som beslutsfattarna ställde sig och 

hur mycket research som gjordes innan inköpsbeslutet fattades. Hur tidsaspekten såg ut vid 

beslutsprocessen. Företagets relation med leverantören och om det påverkade beslutet att 

införskaffa cloud-tjänsten. Om en nära relation ledde till ett snabbare beslut. Om det fanns 

flera liknande tjänster som uppfyllde samma kriterier från olika leverantörer.  

 

Nyttoaspekt 

Inom detta temat ställde vi frågor som rör kostnadseffektivisering, tidbesparingar och nytta 

generellt. Vi undersökte vilka ekonomiska fördelar införskaffandet av tjänsten ger företaget 

och om de också sparar tid och får tillgång till viktiga resurser i och med detta. 

 

Kontroll/flexiblitet 

Inom detta tema ställde vi frågor rörande kontroll och flexibilitet i form av hur 

beslutsfattarna resonenerat kring ägandet av aktiviteterna, då de inte har dessa inom 

företagets väggar. I vilken utsträckning företagen såg det som viktigt att ha kontroll över den 

data de lägger ut i cloudet och hur de resonerar kring byten av olika leverantörer. Hur de 

resonerade kring att tjänsterna oftast är standardiserade och automatiserade.    
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4. Empirisk genomgång 
 

 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som vi samlat in genom våra intervjuer. 

Materialet kategoriseras enligt vår analysmodell och våra teoretiska teman och presenteras 

företagsvis. 

 

 

4.1 Företagspresentation 

4.1.1  Axlon 

Axlon är ett företag som utvecklar system för kontanthantering och är beläget i Bromma. 

Företaget grundandes 1992 och verksamheten utvecklade och sålde till en början system för 

mynt och sedelväxling. Axlons nuvarande verksamhet startade 2002 och fokuserar på 

utveckling av kontanthanteringssystemet AxlonRS. Deras ambition är att utveckla ett system 

baserat på den senaste IT-tekniken och inrikta sig på att öka kundnyttan jämfört med 

konkurrerande system. (Axlon, 2011) Företaget har idag 15 anställda som arbetar med 

försäljning och utveckling av systemet. (Redlund, 2011) 

 

Företaget köper en cloud-tjänst som heter Arena, vilken är ett PML-system (Product Life 

Management system). Arena hanterar och strukturerar tillverkningsunderlag i form av 

ritningar på mekanikdetaljer och dylikt. Syftet med Arena är att på ett effektivt sätt hantera 

strukturer samt dela med sig av tillverkningsunderlag till företagets underleverantörer. 

Arena är ett system som ger stöd till Axlons kärnverksamhet, det vill säga utvecklingen av 

kassahanteringssystem. Detta hanterades tidigare med hjälp av dokument i Excel och kunde 

inte delas med underleverantörerna. Arena har sitt säte i Kalifornien USA, vilket betyder att 

det är där hårdvaran är belägen. Arena ingår i kategorin SaaS. Från och med i år går Axlon via 

företaget eBom som är svenska återförsäljare av Arena.  (Redlund, 2011) 
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4.1.2 EnjoyIT  

EnjoyIT är ett IT-konsultbolag som grundades år 2000. Kontoret är beläget i Kista och 

företaget består idag av 17 anställda. EnjoyIT hjälper andra företag att formulera sin IT-

strategi och att implementera de lösningar som deras kunder köper. Företaget utvecklar inte 

den IT-infrastruktur som de säljer, utan är återförsäljare av sådana system. De är business 

partner med bland annat IBM, NettApp och Cisco. De har tekniska konsulter som 

implementerar systemen och som även har hand om EnjoyIT:s interna IT-infrastruktur och 

utvecklingen av denna. (Wibäck, 2011) 

 

EnjoyIT använder cloud-tjänsten Severa som säljs av leverantören Visma. Severa är ett 

Customer Relation Managment- och säljstöd som hjälper företaget att förbättra sina 

kundrelationer samt är ett verktyg vid försäljningsuppföljning. Företaget köper sitt 

mailsystem genom Googles cloud-tjänst Gmail. Förutom enbart mail hanterar även Gmail 

medarbetarnas kalendrar samt gör att de kan dela olika dokument mellan varandra i realtid. 

Cloud-tjänsterna är därmed verktyg som stödjer och förbättrar kärnverksamheten och ingår 

båda i kategorin SaaS. (Wennergren, 2011)  

 

4.2 Respondenternas syn på Kärnkompetens 
 

EnjoyIT 

Intervjupersonerna från EnjoyIT menade att utvecklingen av varken ett kundvårdssystem 

eller mailsystem tillhör företagets kärnverksamhet. Deras kärnverksamhet är att leverera IT-

infrastruktur till sina kunder. För att citera Wibäck: “(...) så det är definitivt inte en del av vår 

kärnverksamhet, så vi vill lägga tid på annat istället” och ett citat av Wennergren lyder: 

”(...)det är inte för oss kärnverksamhet, vi ska lägga resurser på det vi är bra på och inte tid 

på det som inte är våran kärverksamhet”. Av intervjuerna framgick även att företaget 

besitter den kompetens som krävs för att utveckla sådana lösningar som de köper in genom 

cloud-tjänsterna, men att kompetensen bör läggas på aktiviteter som utgör företagets 

kärnverksamhet istället. Under intervjun framkom också att lösningarna stödjer 

verksamheten, då funktionerna är nödvändiga för att företaget ska åstadkomma ett bra 

arbete och för att “få hela verksamheten att rulla”. Intervjupersonerna menade att det 
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därför är bra med dessa lösningar och att det viktiga är att det ska vara enkelt, funktionellt 

och effektivt för medarbetarna att använda sig av dessa.  

 

Axlon 

Axlons cloud-tjänst Arena har hjälpt företaget att snabba på utvecklingsprocessen av deras 

kontohanteringssystem. Arena har gjort det möjligt att effektivare distribuera underlag till 

underleverantörer, hantera offerter och dylikt. Innan inköpet av Arena var Axlon tvunget att 

lägga mer resurser på dessa aktiviteter genom att hantera verksamhetsstrukturerna i enkla 

tabeller som hanterades och utformades i Excel. Enligt Redlund kan företaget nu istället 

lägga dessa resurser på deras kärnverksamhet.  

 

Då vi ställde frågan om tjänsten har gjort det möjligt att lägga mer resurser på andra 

aktiviteter inom verksamheten är svaret både ja och nej. Arena gör det möjligt för Axlon att 

jobba mer rationellt och på utvecklingsavdelningen sparar det tid och resurser. De resurser 

som frigjorts är att antalet anställda minskats, annars hade företaget behövt fler anställda 

för att sköta dessa aktiviteter internt. Redlund nämnde att företaget lägger stora resurser på 

marknadsföring av sitt kontanthanteringssystem, Arena hjälper inte primärt att skapa mer 

försäljning men däremot kan det bidra till en bättre produktkvalitet som i sin tur möjliggör 

ökad försäljning. 

 

4.3 Respondenternas syn på Osäkerhet 
 

EnjoyIT  

EnjoyIT diskuterade under flera år frågan om inköp av cloud-tjänsterna och de nämner att 

det har funnits olika alternativ. Företaget fick innan inköpen tillgång till olika testkonton och 

kunde därmed testa olika leverantörers lösningar. De såg alltså hur lösningarna fungerade 

och gjorde en noggrann utvärdering av dessa innan inköpen genomfördes. Beslutsfattarna 

ansåg att det var funktionaliteten som var det viktiga och att de lade ner ett noggrant 

researcharbete för att kunna utvärdera funktionaliteten av systemen och mellan olika 

leverantörers lösningar. Wibäck menade att osäkerheten i synnerhet har handlat om att våga 

låta någon annan ta hand om aktiviteterna eller om de istället skulle hantera dessa själva, 

och han beskrev att det tidigare lutat åt att hantera de själva. 
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När vi frågade om säkerheten att lägga ut informationen i cloudet framgick att 

säkerhetsaspekten är viktig, men att EnjoyIT inte varit speciellt rädda för att lägga ut den 

sortens data som de hanterar via cloud-tjänsterna. Wibäck ansåg att det är viktigt att vara 

medveten om säkerhetsfrågor men att det finns liknande typer av utmaningar även om 

företaget skulle hantera detta innanför kontorets väggar. Intervjupersonerna menade också 

att de minskade osäkerhetsfrågan genom att de valt leverantörer som de antingen redan 

hade en relation till och därmed litade på eller genom att de valt erkända företag som de 

visste hanterar informationen på ett bra sätt. Vad gäller leverantören av kundvårdsystemet 

har EnjoyIT varit kunder till dessa under lång tid, då de köpt in andra produkter av dessa. De 

hade därmed en etablerad relation med denna leverantör innan de valde att köpa in cloud-

tjänsten. En annan anledning till valet av just dessa leverantörer var att olika IT-system som 

EnjoyIT använde sig av skulle kunna integrera med varandra och att integreringen skulle 

fungera på ett tillfredsställande sätt. Företaget testade olika alternativ och vad det gällde 

mailsystemet stod det till sist mellan leverantörerna Microsoft och Google. De valde till sist 

Google eftersom alla systemen som EnjoyIT har fungerade ihop med Googles system, medan 

Microsofts cloud-tjänst hade en del brister i detta avseende.  

 

Wibäck menade att samarbetet med leverantörerna av cloud-tjänsterna har sett lite olika ut. 

Företaget har inget nära samarbete med Google, de gånger någon form av samarbete 

behövs sker det via en supportavdelning, men många gånger räcker det med “hjälp till 

självhjälp” genom manualer och liknande. Vad gäller kundvårdssystemet har företaget ett 

närmare samarbete med denna leverantör. Emellanåt kommer det konsulter från denna 

leverantör för att ge support åt EnjoyIT.  

 

Axlon 

När vi diskuterade med Lindström om hur beslutsfattandet gick till vid inköpet av Arena, 

framkom det att det inte var självklart vilken leverantör företaget skulle välja från början. 

Axlon hade tre potentiella leverantörer som kunde förse företaget med lösningar som 

passade dem. Den före detta VD´n på Axlon hade 15 års erfarenhet av liknande lösningar, 

vilket underlättade utvärderingen av de olika leverantörernas tjänster och snabbade på 

beslutsprocessen. Lindström nämnde att det kan ta upp till ett år att fatta ett sådant 
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inköpsbeslut men att det i deras fall endast tog två veckor. En annan faktor som ledde fram 

till det snabba beslutet var att leverantören gav tydlig information om hur säkerheten och 

andra funktioner fungerade. Lindström nämnde att de läste på mycket om hur säkerheten 

fungerade och det skapade ett större förtroende för leverantören när säkerhetsaspekter 

undersöktes. 

 

När vi diskuterar frågan med Redlund om vilken relation Axlon i dagsläget har med leverantören 

framkom att den enda kontakt som finns är när en licens ska förnyas, vilket sker via e-

mailkonversation. Det finns därmed inget nära samarbete.  

 

4.4 Respondenternas syn på Nytta 
 

EnjoyIT  

Intervjupersonerna menade att företaget är för litet för att själva ha personer som ansvarar 

för aktiviteterna som cloud-tjänsterna tillhandahåller. Det skulle inte vara lönsamt och detta 

är en stor anledning till att företaget istället valde att köpa in dessa cloud-tjänster. Wibäck 

berättade att företaget tidigare hade problem med att lägga tillräckligt mycket tid på de 

gamla systemen för att få dem att fungera på ett tillfredsställande sätt. Det skulle kosta för 

mycket att få de gamla systemen att fungera på det sätt som de ville, medan företaget nu 

kan köpa en lösning som redan är färdigutvecklad och som levereras samma dag. 

Intervjupersonerna menade att det handlar om nytta både i form av tid- och kostnad och att 

de nu kan frilägga tid och lägga den på viktigare saker inom företaget istället. 

Funktionaliteten var enligt intervjupersonerna det viktigaste, det vill säga att systemen 

integrerade på ett bra sätt. Förut hade företaget enkla tabeller som utformas i Excel för att 

hantera sina kundrelationer, medan de nu i och med inköpet av cloud-tjänsterna har mer 

utvecklade lösningar där flera olika variabler integreras. En annan skillnad är att systemen 

bidrar till att alla medarbetare kan ta del av dokumenteringen samtidigt, i realtid och att alla 

kan lägga in data i systemen oavsett var de befinner sig geografiskt.  
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Axlon 

När vi frågade Lindström om vilka fördelar cloud-tjänsten Arena har gett verksamheten var 

kostnadsbesparingar en återkommande fördel. Innan inköpet av Arena hade Axlon tre 

anställda för att utföra aktiviteterna som motsvarar det Arena tillför verksamheten. I och 

med cloud-tjänsten behövs nu bara en anställd på denna position. Innan beslutet fattades 

diskuterades det om hur mycket det skulle kosta att själva tillhandahålla resurserna som 

motsvarade cloud-tjänsten. Det framkom att den billigaste lösningen skulle ha kostat mellan 

fem och tio miljoner kronor, vilket inte var rimliga kostnader för ett sådant litet företag som 

Axlon. Det blev därmed ett givet val att köpa en cloud-tjänst som kunde uppfylla samma 

syfte, fast till ett betydligt lägre pris i jämförelse med att utveckla detta internt. 

Intervjupersonerna menade att andra fördelar var att företaget heller inte behöver ha 

anställda som ska underhålla servrar och hårdvara samt att de slipper att tillhandahålla hela 

IT-strukturen inom verksamheten.  

 

Som nämndes tidigare vad gällde intervjupersonernas syn på osäkerhet framkom det att 

Axlon lägger mycket resurser på marknadsföring av sitt system. Arena hjälper inte primärt 

att skapa ökad försäljning men däremot kan det bidra till en bättre produktkvalitet som i sin 

tur kan möjliggöra mer försäljning. 

 

4.5 Respondenternas syn på Kontroll/Flexibilitet 
 

EnjoyIT 

EnjoyIT diskuterade under flera år frågan om inköp av cloud-tjänster. Som vi även redovisat 

under osäkerhetsaspekten, menade intervjupersonerna att osäkerheten i synnerhet har 

handlat om att våga låta någon annan ta hand om det eller om företaget istället skulle ta 

hand om det själva. Först lutade det åt att göra det själva för att just behålla kontrollen. 

Konsekvenserna av detta gjorde att beslutet tog lång tid att fatta, eftersom företaget 

tvekade vad gäller behovet av att ha kontroll över dessa aktiviteter. 

 

Intervjupersonerna berättade att cloud-tjänsterna är standardiserade och att beslutet av 

vilken typ av lösning och vilken leverantör inte spelade någon avgörande roll i detta 

avseende. Innan inköpet av cloud-tjänsterna arbetade olika medarbetare i olika system. De 
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inköpta cloud-tjänsterna medförde att olika sorters system kunde integreras med varandra 

och att medarbetarna nu kan arbeta i ett och samma system i realtid. Beslutsfattarna 

diskuterade därför i termer av att det är lättare att anpassa företagets medarbetare till de 

standardiserade systemen än att bygga applikationer som ska passa varje medarbetare. 

Wibäck menade att eftersom företaget är så pass litet är det relativt lätt för dem att anpassa 

sig. Så här resonerade han i detta avseende:  

    

 “(...)Så tanken är att medarbetarna ska arbeta efter de flöden som finns i 

kundvårdssystemet och kundvårdssystemet kopplas ihop med ekonomisystemet och sen att 

man hanterar sådant informationsflöde genom Google och Google hänger ihop med 

kundvårdssystemet”.  

 

Axlon 

Vi diskuterade med Redlund om hur företaget resonerade kring ägandefrågan, det vill säga 

att koppla upp sig virtuellt och vilka risker det finns att inte ha lösningen internt. Svaret vi 

fick var att risken med att ha informationen virtuellt är att den kan hamna i fel händer, då 

företaget inte tillhandahåller aktiviteten internt. En risk med att inte ha informationen på 

egna servrar är att informationen inte säkerhetskopieras tillräckligt om något oväntat skulle 

inträffa. 

 

När vi diskuterade huruvida ett leverantörsbyte är möjligt och vad det skulle innebära 

resursmässigt för företaget, framkom det att företaget skulle behöva lägga resurser på 

research samt utbilda en handfull människor motsvarande ett halvår i mantid. Speciellt för 

ett mindre företag som Axlon är detta ineffektivt resursmässigt.  

 

Vid frågan om det finns vissa funktioner Axlon saknar med Cloud-tjänsten framkom det att 

det inte är speciellt anpassningsbart, företaget får det som levereras. Redlund menade att 

det finns vissa ytterligare funktioner de skulle vilja ha i Arena som skulle kunna bidra till att 

göra verksamheten effektivare och avslutar med “(...) man önskar sig alltid lite mer eller 

något annat.”  
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5. Analys och Slutsats 
 

 

I detta kapitel har vi analyseras vårt empiriska material utifrån vår teoretiska referensram. 

Analysen är strukturerad på samma sätt som det empiriska avsnittet, det vill säga företagsvis 

genom kategorisering enligt vår analysmodell och våra teoretiska teman. Varje kategori 

avslutas med en jämförelse mellan de två företagen. Vi presenterar också vår slutsats i 

förhållande till vår analysmodell i detta kapitel. Avslutningsvis presenterar vi en tabell för att 

tydliggöra till vilken grad vi anser att respektive faktor har påverkat besluten. 

 

 

5.1 Om och hur Kärnkompetens påverkat beslutet 

 

Enjoy IT 

I resultatavsnittet framkom att EnjoyIT varken såg utvecklingen av ett kundvårdssystem eller 

mailsystem som delar av företagets kärnverksamhet. Intervjupersonerna menar att resurser 

ska läggas på aktiviteter som utgör företagets kärnkompetens och såg därför inte att det 

fanns någon anledning att utveckla lösningarna som cloud-tjänsterna innehåller internt. 

Detta resultat går i linje med Axelssons resonemang om att aktiviteter som inte ses som 

företagets kärnkompetens kan läggas ut på externa aktörer, medan det som ses som 

kärnkompetens bör vårdas internt. Axelsson menar vidare att kompetens innebär att 

företaget besitter relevant förmåga som behövs för att utföra aktiviteten. Av det empiriska 

materialet framgår att EnjoyIT anser att de har den kompetens som krävs för att utveckla 

dessa system. Företaget ser det dock inte som särskilt effektivt och givande att lägga tid på 

detta, eftersom det inte är en del av företagets kärnverksamhet. 

 

Företaget menar att de istället ska lägga tid på det de är bra på och därför kan de lägga ut 

sådana aktiviteter som inte utgör företagets kärnverksamhet på externa leverantörer. 

Intervjupersonerna menar att denna specialisering frigör resurser i form av tid, dessa 

resonemang stöds av Lacity et al:s resonemang. Lacity et al. menar att om ett företag 

outsourcar aktiviteter som inte utgör dess kärnaktiviteter frigörs resurser som företaget kan 
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lägga på just dessa aktiviteter, som i sin tur kan stärka företagets konkurrenskraft. 

Resonemanget stöds även av Prahalad och Hamel som menar att ett företag bör byggas runt 

en kärna av kompetenser och att det är denna kompetens som skapar förutsättningarna för 

att ett företag ska bli ledande på sitt område. Utifrån intervjun konstateras att systemen 

stödjer verksamheten och att funktionerna hjälper företaget att åstadkomma ett bra arbete.  

 

Utifrån teorin framgår att det är av yttersta vikt för företag att identifiera vad som är deras 

kärnkompetens/er och basera beslutet om vilka aktiviteter som ska outsourcas på detta. 

Följer vi EnjoyIT:s resonemang är de säkra på vad som är deras kärnkompetens och att 

inköpet av cloud-tjänsterna baserades på detta. De anser att utvecklingen av dessa inköpta 

lösningar inte är en del av företagets kärnverksamhet och att de därför beslutat att 

outsourca lösningarna via cloud-tjänster. 

 

Av ovanstående resonemang framgår att EnjoyIT identifierat vad som utgör företagets 

kärnverksamhet och att de bör lägga resurser på detta. De anser att sådana aktiviteter som 

inte utgör kärnverksamheten inte bör tillägnas tid, utan kan läggas ut på externa aktörer. 

Härmed framgår att faktorn kärnkompetens påverkat beslutsfattandet och att denna 

påverkade beslutet i relativt hög grad. 

 

Axlon 

Axelsson anser att aktiviteter som inte är kärnkompetens kan outsourcas, samma 

resonemang framkommer i intervjun med Axlon. Axlon hade innan införskaffandet av cloud-

tjänsten Arena hand om sin verksamhetsstruktur via Excel dokument. Detta var 

resurskrävande och dessa aktiviteter var inte en del av kärnverksamheten. Innan Axlon 

införskaffade Arena arbetade företaget koncentrerat på att utveckla sin produkt, men var 

också tvungen att lägga mycket resurser på att hantera företagsstrukturen såsom att 

distribuera underlag, driva offerter och dylikt. Arena gjorde det möjligt att hantera 

strukturen på ett tidseffektivare sätt då många aktiviteter kunde automatiseras. 
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Lacity et al anser att företag som outsourcar aktiviteter som inte tillhör kärnkompetensen 

kan frigöra resurser som sedan kan läggas på verksamhetens kärnkompetens. I Axlons fall 

innebar inköpet av Arena att resurser i form av tid frigjordes, denna tid kunde istället läggas 

på utvecklingen av kontohanteringssystemet som är Axlons kärnverksamhet. 

Intervjupersonen på Axlon nämnde: 

 

   “(...)Arena gör det möjligt för Axlon att jobba rationellare och just på 

utvecklingsavdelningen spar det tid och resurser(...)”  

 

Det framkommer av denna analys att faktorn kärnkompetens till viss del påverkade beslutet 

att införskaffa cloud-tjänsten. Företaget ansåg att aktiviteter som inte utgjorde 

kärnverksamheten kunde outsourcas för att frigöra mer resurser som istället kunde läggas 

på kärnverksamheten.  

 

Sammanfattning 

Inget av företagen såg de aktiviteter som tillhör cloud-tjänsterna som en del av företagens 

kärnverksamhet. Båda företagen ansåg att de istället för att utveckla sådana system bör 

lägga tid och resurser på sådana aktiviteter som de är bra på och som utgör deras 

kärnverksamhet.  

 

5.2 Om och hur Osäkerhet påverkat beslutet 
 

Enjoy IT 

Ganynor menar att marknadsosäkerhet syftar på osäkerheten av vad en ny tjänst eller 

lösning kan ge när den når marknaden. Cloud-tjänsterna är, som nämnts, en ny typ av 

tjänster och eftersom det tog EnjoyIT flera år att fatta beslutet om att köpa in dessa ser vi att 

det rådde osäkerhet innan inköpsbeslutet fattades. Wibäck menar att osäkerheten i 

synnerhet har handlade om att våga låta någon annan ta hand om det eller om de istället 

skulle göra det själva. Han menar att det tidigare lutade åt att göra det själv.  
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Ser vi på den research som EnjoyIT genomfört innan beslutet att köpa in en cloud-tjänst 

fattades testade företaget olika leverantörers cloud-tjänster genom testkonton. Detta tyder 

på att en osäkerhet fanns vad gällde de olika leverantörernas tjänster. Som nämndes under 

intervjun gällande mailsystemet stod valet till sist mellan leverantörerna Google och 

Microsoft. Att EnjoyIT valde Google föll till sist på alla systemen som företaget hade 

fungerade ihop med Googles lösning, medan Microsofts lösning hade en del brister i detta 

avseende. Därför krävdes en noggrann research innan val av lösning och leverantör fattades. 

Detta går i linje med Gaynors resonemang om att marknadsosäkerheten blir ett problem då 

användare/kunder blir erbjudna flera lösningar med olika tekniska skillnader. Lösningarna 

kan uppfylla samma syfte men den underliggande teknologin kan skilja dem åt. För kunden 

kan det då uppstå en osäkerhet om vilken lösning de ska välja.  

 

Som framgår i empirin har EnjoyIT minskade osäkerhetsfrågan genom att välja leverantörer 

som de antingen redan innan hade en relation till och därmed litade på eller genom att välja 

erkända företag som de visste hanterar informationen på ett bra sätt. Vad gäller 

leverantören av kundvårdsystemet hade företaget haft en lång relation till dessa redan innan 

de valde att köpa in deras cloud-tjänst. EnjoyIT hade under en lång tid köpt in andra 

produkter av denna leverantör. Vad gäller samarbetet med leverantörerna av cloud-

tjänsterna så ser det lite olika ut. Företaget har inget nära samarbete med Google, de gånger 

någon form av samarbete behövs så sker det via en supportavdelning. Vad gäller 

kundvårdssystemet har företaget ett närmare samarbete, där det emellanåt kommer 

konsulter från leverantören för att ge support till företaget. Mailsystem är välkända och det 

finns mycket kunskap om dessa inom företaget, därför krävs heller inte någon djupare 

interaktion eller relation med leverantören. Däremot är kundvårdssystemet mer komplext 

och det finns inte så stor kunskap om sådana inom företaget, därmed krävs en mer 

interaktiv relation med leverantören av denna cloud-tjänst. Detta resonemang går i linje 

med det Axelsson säger om att tjänstens grad av komplexitet påverkar företagets relation till 

leverantören. Ju mer komplex en tjänst är, desto mer interaktion och djupare relation krävs. 

Företagets kundsystem är mer komplext och de har mindre kunskap om detta och därför 

krävs det ett djupare samarbete med dessa leverantörer. Vidare nämner Gadde och 

Håkansson att osäkerhet främst handlar om framtiden och konsekvenserna av en handling. 

Denna osäkerhet kan aldrig elimineras, men behöver bli behandlad på mer eller mindre 
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sofistikerade sätt. EnjoyIT ansåg att de minskat osäkerhetsfrågan. De valde en leverantör 

som de hade en relation till tidigare och därmed litade på och den andra leverantören valde 

de eftersom det var ett erkänt företag som de visste skulle hantera informationen på ett bra 

sätt. Detta är ett tecken på att företaget resonerar på liknande sätt som Gadde och 

Håkansson. 

 

Axelsson nämner att en annan faktor som kan leda till osäkerhet är risken för att 

konfidentiell information läcker ut. I detta avseende menade EnjoyIT att säkerhetsfrågan var 

viktig men att de inte var särskilt rädda att lägga ut den sortens information som de har i 

cloudet eftersom det inte handlar om särskild kritisk data. Vidare menade företaget att det 

inte är säkert att datan skulle varit mer säkrad om den behandlades internt. 

 

Sammanfattningsvis har faktorn osäkerhet till stor del påverkat EnjoyIT:s beslut om att köpa 

in cloud-tjänsterna. Detta grundas på att det tog så pass lång tid innan beslutet fattades, att 

företaget valt leverantörer som de litar på och på att företaget gjorde noggranna 

undersökningar innan beslutsfattandet.  

 

Axlon 

Gaynor nämner att ny teknik kan skapa en osäkerhet hos företag. Den största anledningen 

till detta är att företaget kanske inte har tillräckligt med information eller erfarenhet av den 

nya tekniken och på så sätt skapas en viss osäkerhet inför beslutet att införskaffa en tjänst. 

När Axlon beslutade sig för att införskaffa en cloud-tjänst fanns det tre olika leverantörer 

som kunde förse företaget med liknande lösningar men med olika bakomliggande 

teknologier. Den före detta VD:n på Axlon hade 15 års erfarenhet av liknande lösningar. 

Detta underlättade valet av leverantör och de kunde snabbt identifiera vilken av 

leverantörerna som kunde förse Axlon med den mest optimala lösningen för just deras 

verksamhet. Gaynor nämner att marknadsosäkerheten kan öka då valet står mellan olika 

företag som förser samma lösning fast med olika teknologier. I Axlons fall bidrog inte detta 

till någon ökad marknadsosäkerhet då erfarenheten inom Axlon underlättade identifieringen 

av vilken leverantör som passade verksamheten mest optimalt. Lindström nämner att det 

kan ta upp till ett år att fatta ett sådant beslut men eftersom det fanns tidigare erfarenhet 

inom företaget tog beslutet bara två veckor. En annan faktor som underlättade beslutet var 



29 

att Axlon fick läsa på om Arenas säkerhetsaspekter innan beslutet vilket gjorde att 

förtroendet ökade för leverantören och således minskade osäkerheten för cloud-tjänsten. 

 

Gadde och Håkansson nämner att marknadsosäkerheten kan minska om kunden och 

leverantören har en bra relation till varandra. Utifrån det empiriska materialet var inte 

relationen till leverantören något som ledde till osäkerhet. I empirin framkommer det att 

Axlon inte har någon kontakt med leverantören i dagsläget förutom när de ska förnya 

licenser.  

 

Det framkommer att faktorn osäkerhet inte påverkade beslutet att införskaffa cloud-

tjänsten. Det som bidrog till att osäkerheten inte var hög var att beslutsfattarna hade mycket 

förkunskap om liknande lösningar vilket eliminerade osäkerhetsfaktorn i beslutet. 

 

Sammanfattning 

Vad gäller osäkerhetsfaktorn skiljer sig resultaten markant åt mellan företagen. Vad gäller 

EnjoyIT rådde det en ganska hög grad av osäkerhet innan inköpsbeslutet fattades. Det tog 

företaget flera år av noggranna undersökningar och noggranna urval av leverantörer innan 

inköpsbeslutet fattades. Osäkerhetsfaktorn har däremot inte alls påverkat beslutet i Axlons 

fall. Anledningen till att det inte fanns någon osäkerhet där berodde på att företagets 

beslutsfattare hade stor erfarenhet av liknade lösningar. Intervjupersonerna på Axlon 

nämnde att ett sådant beslut kan ta upp till ett år men att det i Axlons fall tog beslutet 

“bara” två veckor.  

 

5.3 Om och hur Nyttoaspekten påverkat beslutet 
 

Enjoy IT 

EnjoyIT resonerade i termer av att företaget var för litet för att ha personer som ansvarar för 

detta själva för att det skulle vara lönsamt. Detta var en stor anledning till att de istället 

valde att köpa in cloud-tjänsterna. Embleton och Wright  nämner att en fördel med 

outsourcing är att företag oavsett storlek kan nå stordriftsfördelar och att detta speciellt 

gäller små företag som kan ha som mål att nå stordriftfördelar. På så sätt stämmer 
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resonemangen mellan teori och praktik överens vad gäller kostnadsaspekter och 

stordriftsfördelar.  

 

Wibäck berättar att företaget tidigare hade problem med att lägga tillräckligt mycket tid på 

det gamla tillvägagångssättet för att få det att fungera på ett tillfredsställande sätt. Det 

skulle kosta för mycket för att få de gamla systemen att fungera på det sätt som de ville. Nu 

köper de en lösning som redan är färdigutvecklad och som levereras samma dag. Han 

berättade att det därmed handlade om nytta både i form av tids- och kostnadsaspekt och att 

företaget frilade tid och istället lade denna på viktigare aktiviteter. Detta resonemang stöds 

av Axelsson som menar att det kan bli för resurskrävande för företag att disponera över och 

hela tiden utveckla ny kunskap inom många olika områden. Resonemanget stöds även av 

Gadde och Håkansson som anser att outsourcing gör att det köpande företaget kan dra nytta 

av externa leverantörers investeringar, innovationer och specialiserade förmågor. Detta 

skulle annars vara enormt dyrt eller till och med omöjligt att genomföra internt. Författarna 

menar att specialiseringen till följd av outsourcing innebär att det köpande företaget kan 

koncentrera sina resurser och därmed skapa en hög kompetensnivå inom sitt fokusområde, 

vilket även intervjupersonen ger uttryck för. 

 

Av ovanstående resonemang går således att utläsa att EnjoyIT har tänkt på att ett inköp av 

dessa cloud-tjänster medför konstnadsfördelar och att denna faktor påverkat inköpsbeslutet 

i mycket hög grad. 

 

Axlon 

Outsourcing kan leda till konstnadsbesparningar för en verksamhet. Axelsson anser att det 

kan bli för resurskrävande för ett företag att utveckla ny kunskap inom många områden. I 

Axlons fall var alternativet att utveckla en intern lösning som skulle kosta företaget 

sammanlagt fem till tio miljoner. När Axlon istället valde att outsourca aktiviteten blev 

kostnaden betydligt mindre. Axlon fick ut samma resurser i cloud-tjänsten som om företaget 

skulle ha det inom företagets väggar. Skulle de ha tjänsten inom verksamheten skulle det 

behövas fler anställda. I Axlons fall var valet att köpa en cloud-tjänst ett bättre val, eftersom 

Axlon är ett litet företag med begränsade resurser.  
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Embleton och Wright nämner att mindre företag kan nå stordriftsfördelar genom 

outsourcing som tidigare inte vore möjligt på grund av begränsade resurser. Av det 

empiriska materialet framkommer att Axlon skulle behöva tre anställda för att hantera 

verksamhetsstrukturen. Med hjälp av Cloud-tjänsten behövs det istället endast en anställd. 

 

Enligt Kakabadse och Kakabadse kan outsourcing vara fördelaktigt då kvaliteten på 

produktionsprocessen kan öka. Av det empiriska materialet framkom det att Axlon lägger 

mycket resurser på marknadsföring av sin produkt, cloud-tjänsten bidrar inte primärt till att 

skapa mer försäljning men däremot kan tjänsten bidra till en bättre produktkvalitet som i sin 

tur kan möjliggöra mer försäljning.  

 

Det framkom att nyttoaspekten påverkade beslutet i mycket hög grad hos Axlon. 

Outsourcing av aktiviteter genom cloud-tjänsten har lett till kostnadsbesparningar för 

företaget.   

 

Sammanfattning 

EnjoyIT ansåg att företaget är för litet för att det ska vara lönsamt att ha anställda som 

arbetar med dessa lösningar internt. EnjoyIT hade tidigare problem med att lägga tillräckligt 

mycket tid på de gamla systemen för att få de att fungera på ett tillfredsställande sätt. De 

menar att det skulle kosta för mycket att få de gamla systemen att fungera på det sätt som 

de vill och att inköp av cloud-tjänsterna är ett billigare alternativ. Därmed påverkade 

nyttoaspekten inköpsbeslutet i mycket hög grad. Även i Axlons fall har nyttoaspekten 

påverkat inköpsbeslutet i mycket hög grad. En intern lösning skulle ha kostat verksamheten 

mycket resurser och eftersom Axlon är ett litet företag med begränsade resurser ansågs 

cloud-tjänsten som ett bra alternativ för att på ett kostnadseffektivt sätt erhålla en lösning. 
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5.4 Om och hur Kontroll/Flexibilitet påverkat beslutet 
 

EnjoyIT 

Enligt Gadde och Håkansson behöver företag full kontroll över vissa företagskritiska 

processer, vilket innebär att ett ägande blir nödvändigt. Kontroll i form av ägande leder i sin 

tur till minskad flexibilitet. Vid frågan om hur diskussionen gick innan beslutet att köpa 

cloud-tjänsterna fattades var det stora frågetecknet om företaget skulle våga låta någon 

annan ta hand om dessa aktiviteter. På grund av detta tog beslutet ganska lång tid att fatta 

eftersom företaget tvekade i denna aspekt. Därmed finns det tecken på att företaget 

funderade kring att de ville behålla kontrollen över dessa aktiviteter och att denna faktor 

påverkade tiden för inköpsbeslutet. 

 

Enligt Gadde och Håkansson handlar flexibilitet om att företaget lättare kan anpassa sig till 

omvärldsförändringar. Med detta menas att om det kommer nya teknologiska lösningar kan 

företag lättare anpassa sig till dessa om de väljer att lägga ut aktiviteterna på externa 

aktörer. Ett köpande företag kan byta leverantör om beslutsfattarna anser att leverantören 

inte uppfyller kraven och förväntningarna, vilket är en typ av flexibilitet. Vad gäller flexibilitet 

kan den också ifrågasättas då företagen måste använda sig av standardiserade lösningar, 

vilket ger en låg grad av flexibilitet. Det som kan knytas till flexibilitetstänkandet i EnjoyITs 

fall var resonemanget om att alla cloud-tjänster är standardiserade och att flexibiliteten 

därför var låg. Det visade sig att beslutet av vilken typ av lösning och vilken leverantör därför 

inte spelade sådan stor roll. Det som Gadde och Håkansson säger om att flexibilitet kan 

ifrågasättas eftersom att företag ofta måste använda sig av standardiserade lösningar, vilket 

ger en låg grad av flexibilitet märktes därmed under intervjun med EnjoyIT. Vidare angav 

Christian att beslutsfattarna var medvetna om att cloud-tjänsten var standardiserad innan 

inköpet genomfördes och att de resonerade i termer av att företaget skulle anpassa sig till 

dessa standarder.   
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Mot denna bakgrund visar det sig att företaget tänkt i termer av kontroll/flexibilitet och att 

denna faktor till relativt stor del påverkade inköpsbeslutet på så sätt att det tog längre tid att 

fatta beslutet. Det fanns också en medvetenhet om att dessa typer av tjänster är 

standardiserade, men detta påverkade inte direkt inköpsbeslutet utan var mer av ett 

konstaterande.  

 

Axlon 

I Axlons fall har faktorn Kontroll/flexibilitet inte påverkat inköpsbeslutet av cloud-tjänsten. 

Under intervjun framkom att Axlon inte har funderade nämnvärt på denna fråga innan 

beslutet togs. De funderingarna i fråga om kontroll/flexibilitet som Redlund lade fram under 

intervjun är sådana som uppkommit efter att cloud-tjänsten köpts in. Dessa handlar bland 

annat om att företaget inte kan lägga till önskade funktioner eftersom att tjänsten är 

standardiserad och om att ett leverantörsbyte skulle vara mycket svårt och kostsamt då 

leverantörers tekniska arkitekturer kan se olika ut. 

 

Sammanfattning 

Vad gäller faktorn kontroll/flexibilitet skiljer sig företagen åt. I EnjoyIT:s fall påverkades 

beslutet att köpa in cloud-tjänsterna av denna faktor till relativt stor del, då det tog lång tid 

att fatta beslutet och företaget länge funderade på att behålla aktiviteterna internt. I Axlons 

fall påverkade inte kontroll/flexibilitets-faktorn inköpsbeslutet. De frågor som har med 

kontroll och flexibilitet att göra har uppkommit och diskuterats efter att inköpsbeslutet 

fattades. 
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5.5 Slutsats 

 

    Figur 3 Resultat kopplat till analysmodellen 

 

Utifrån resultatet och analysen har det framkommit vilka faktorer som har påverkat 

respektive företag i beslutsprocessen att köpa in cloud-tjänsterna. I Figur 3 har vi märkt ut 

vilka faktorer som har påverkat respektive företag, de röda pilarna representerar Axlon och 

blå pilar EnjoyIT. Som de blå pilarna visar påverkade endast faktorerna Kärnverksamhet och 

Nyttoaspekt Axlons beslut. Ser vi istället på EnjoyIT påverkade samtliga faktorer 

inköpsbeslutet. 

 

För att tydliggöra om och hur faktorerna har påverkat respektive företag presenterar vi 

nedan en tabell som grundas på våra egna uppfattningar om till vilken grad faktorerna 

påverkat inköpsbesluten. I tabellen graderas faktorerna efter hur stor påverkan de har haft 

vid beslutsfattandet att införskaffa cloud-tjänsterna. Graderingen är som följande:  

1: Påverkade inte alls.   

2: Påverkade till viss del.  

3: Påverkade till stor del.  

4: Påverkade i mycket hög grad.  
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Faktorer Axlon EnjoyIT 

Kärnkompetens 2 3 

Osäkerhet 1 3 

Nyttoaspekter 4 4 

Kontroll/Flexibilitet 1 3 

Tabell 2 Visar till vilken grad faktorerna har påverkat företagen i beslutsprocessen. 

 

Den faktor som påverkade beslutet i Axlons fall mest var nyttoaspekten. Faktorerna 

osäkerhet och kontroll/flexibilitetet har inte påverkat beslutet alls, medan faktorn 

kärnverksamhet har påverkat beslutet till en viss del. Den största anledningen till 

införskaffandet av cloud-tjänsten var i Axlons fall behovet att ha en IT-struktur för att sköta 

verksamhetsstrukturen på ett effektivt sätt.  

 

EnjoyIT tänkte mycket på att ett inköp av cloud-tjänsterna skulle medföra konstnadsfördelar 

och nyttoaspekten påverkade därmed inköpsbeslutet i hög grad. Faktorerna kärnkompetens 

och osäkerhet diskuterades också under beslutsfattandet och påverkade inköpsbeslutet i 

relativt hög grad. Faktorn kontroll/flexibilitet påverkade beslutet till relativt stor del. Detta 

beror på att det tog lång tid att fatta beslutet eftersom företaget ifrågasatte om de vågade 

lägga ut aktiviteterna på externa aktörer.  

 

Som vi ser påverkade nyttoaspekten båda företagens inköpsbeslut i mycket hög grad. 

Faktorerna osäkerhet och kontroll/flexibilitet skiljer sig åt mellan företagen. I Axlons fall 

påverkade inte dessa faktorer inköpsbeslutet alls medan de till stor del påverkade EnjoyITs 

inköpsbeslut. Skillnaden när det gäller faktorn osäkerhet beror främst på skillnader i 

kunskaps- och erfarenhetsväg som företagen hade av liknande tjänster. Axlon berörde inte 

alls frågor om kontroll/flexiblitet vid beslutsfattandet medan EnjoyIT tog upp och 

diskuterade frågor kring dessa faktorer. Faktorn kärnverksamhet har påverkat båda 

företagens inköpsbeslut. I Axlons fall påverkade denna faktor inköpsbeslutet till viss del, 

medan det i EnjoyITs fall påverkade inköpsbeslutet till stor del.  
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6. Diskussion  

 

 

I detta kapitel diskuteras resultatet av studien och vilka aspekter som kan vara intressanta 

för framtida forskning.  

 

 

 

Inga generella slutsatser kan dras och appliceras på alla små IT-företag vad gäller om och hur 

faktorerna påverkat inköpsbesluten. För att kunna dra en mer generell slutsats behöver en 

större studie med fler små IT-företag genomföras. En annan anledning till att det kan vara 

svårt att dra generella slutsatser är att det kan handla om unika beslutskriterier som ligger 

till underlag för varje enskilt IT-företags beslut. I vår analys framgår att de faktorer som 

påverkade beslutet och till vilken grad skiljer sig åt mellan de båda företagen. Det kan 

exempelvis tänkas att skillnaderna beror på den tidigare kunskapen om cloud-tjänster som 

beslutsfattarna innehar. Axlon hade mer erfarenhet och kunskap om dessa system än vad 

EnjoyIT hade inledningsvis och det kan därmed ha påverkat att EnjoyIT var mer osäkra vid 

beslutsfattandet än vad Axlon var. 

 

Det vore givande om en större och mer djupgående undersökning genomförs för att få en 

bättre förståelse för detta fenomen. Det vore även intressant att studera större företag och 

hur deras beslutsprocesser vid inköp av cloud-tjänster sett ut. Större företag kan ha ett 

företagskulturellt arv som medför att det finns ett motstånd till att införskaffa cloud-

tjänster. Att undersöka hur besluten tas i just dessa företag och se om det finns någon större 

skillnad mellan stora och små företag vore därför intressant. Nu avgränsade vi vår uppsats 

till att analysera små IT-företag, det kan också vara intressant att studera företag inom andra 

branscher och se hur beslutsprocessen vid inköp av cloud-tjänster sett ut där. Det går även 

att undersöka om det finns andra och kanske viktigare faktorer som påverkat inköpsbeslutet. 

Med detta sagt öppnar vi upp för vidare forskning på området.  
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Eftersom cloud computing är ett aktuellt ämne finns en viss osäkerhet kring denna nya 

teknik. Som med all ny teknik uppstår en viss osäkerhet när kunskapen och erfarenheten 

kring denna saknas. Det är intressant att se hur cloud computing utvecklas i framtiden och 

om det blir en självklarhet för många företag att köpa cloud-tjänster. Det kanske bildas nya 

faktorer som är mer avgörande vid beslutsfattandet att köpa in cloud-tjänster i framtiden.  
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Appendix      

Intervjuguide 
 

Inledande frågor 

1. Berätta om din bakgrund inom företaget? 

2. Vad är det för sorts cloud-tjänster ni köper in? 

3. Hur förhöll ni er till cloud-tjänster innan det blev aktuellt att köpa in sådana?  

4. Hur länge har ni använt er av dessa tjänster? 

5. Vilken funktion/er tillför dessa er verksamhet?  

Kärnverksamhet  

6. Vilka aktiviteter fokuserar ni mest på i er verksamhet? 

7. Vilken nytta tillför cloud-tjänstena er verksamhet ur en resursaspekt? 

8. Förklara vilken betydelse dessa aktiviteter har för er verksamhet? (Är aktiviteterna 

nödvändiga för att verksamheten ska flyta på effektivt?)  

9. Kan du berätta om inköpet av dessa tjänster, möjliggjorde inköpet det för er att 

koncentrera mer resurser på andra aktiviteter?  

Nyttosaspekt 

10. Hur diskuterade ni kring kostnader i och med beslutet? Kan du berätta om hur ni 

tänker ur en kostnadsaspekt vad gäller användandet av dessa tjänster?  

11. Vilken nytta tillför dessa tjänster er verksamhet ur ett kostnadsperspektiv? 

Osäkerhet  

12. Hur lång tid tog det för er att fatta beslutet? Hur såg 

överläggningen/beslutsprocsessen ut? 

13. Vilka frågor ställde ni er innan beslutet togs? 

14. Hur mycket research gjordes innan beslutet togs? 

15. Kan du berätta om det fanns någon osäkerhet innan beslutet togs? 

16. Kan du berätta hur ni valde mellan de olika leverantörerna av samma tjänst? Passade 

vissa leverantörers lösningar bättre än andra eller vad baserades valet på? 

17. Berätta om hur samarbetet med leverantören ser ut? Har ni nära kontakt? 

18. Hur viktig är interaktionen med leverantören för att ett beslut ska tas? 
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Kontroll/flexibilitet 

19. Hur resonerar ni kring ägandefrågan av processerna/aktiviteterna vad gäller inköp av 

dessa tjänster? 

20. Som vi uppfattat det är de flesta cloud-tjänster standardiserade lösningar, hur har ni 

resonerat kring detta? 

21. Hur ser ni på behovet att ha kontroll på aktiviteterna som köps in? Hur resonerar ni 

kring att ha kontroll på aktiviteter inom verksamheten, vad betyder det för er?  

22. Hur resonerar ni kring byten leverantörer? 

Avslutning 

23. Avslutningsvis , kan du berätta hur det har fungerat fram till nu med cloud-tjänsten. 


