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ABSTRACT  
The market for cloud services is growing and a shift to the cloud is something many 
businesses will need to consider. In 2012, 81 percent of the largest global companies used 
cloud services. 52 percent of them report that the introduction of the cloud service's main 
purpose has been to lower the company's costs. 
 

The purpose of the study was to describe how cloud services affect a company's costs  and 
how they create benefits for enterprises. A qualitative study combined with a broader 
literature review and three interviews were done. The first respondent was a CIO at a 
multinational company and the other a CIO at a fundraising organization, and the last one 
was a CIO at an IT-consulting company. 
 

The conclusion that has emerged from this study shows that cloud services reduces costs 
and increases value. This is done by hardware, maintenance, licensing, and operating costs 
disappears. This will bring more value in terms of higher productivity and greater focus on 
core-business.  
Keywords: Cloud service, cloud, cost, economic, elasticity, PENG-model, IaaS, SaaS 
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SAMMANFATTNING 
Marknaden för molntjänster växer och en övergång till molnet är något många företag 
kommer behöva ta ställning till. 2012 använde 81 procent av de största globala företagen sig 
av molntjänster. 52 procent av dessa uppger att införandet av molntjänstens huvudsyfte har 
varit att sänka företagets kostnader. 
 
Studiens syfte har varit att beskriva hur införandet av molntjänster påverkar ett företags 
kostnader och på vilket sätt de skapar nytta för företag. För att ta reda på detta har en 
kvalitativ studie gjorts där en bredare litteraturstudie och tre intervjuer gjorts. Ena 
respondenten var IT-ansvarig på ett företag och den andra var IT-ansvarig på en 
insamlingsorganisation och den sista en VD på ett IT-konsultbolag. 
 

Slutsatsen som har framkommit ur denna studie visar att molntjänster minskar kostnaderna 
och ökar nyttan. Detta genom att hårdvaru-, underhåll- och driftkostnader försvinner, samt 
licenskostnader. Detta medför en ökad nytta i form av högre produktivitet och större fokus 
på kärnverksamheten.   
Nyckelord: Molntjänst, moln, kostnad, ekonomi, skalbarhet, PENG-modell, IaaS, SaaS. 
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BEGREPPSLISTA  
Begrepp Definition 

CRM-System Customer relationship management – 
system. Ett system som hanterar 
organisering och administration av ett 
företags kundrelationer och kunder. 

Elasticitet Molntjänsten kan, utifrån en enskild kunds 
perspektiv, anpassas automatiskt efter 
behovet och det faktiska nyttjandet av 
resurser och data. 

IaaS 
 

Infrastructure as a Service. 

In House 
 

Mjukvara som är skapad och används inom 
samma företag. 

Intäkt Motsatsen till kostnad. Intäkt avser en 
periodiserad inkomst. 

ISPer 
 

Internetleverantörer 

Kostnad En kostnad är en periodiserad utgift, dvs. en 
utgift som redovisas i den period när värdet 
av den förbrukats. 

Mashup Tagen från musikens termer som innebär 
en kombination av fler instanser. 

Multi-tenancy system Är en arkitektur där en instans av mjukvara 
körs på en server. Genom denna server kan 
flera “hyresgäster”(kunder) använda denna 
mjukvara från sina respektive klientdatorer, 
(SaaS). 

National Institute of Technology (NIST) En organisation driven av USA:s 
handelsdepartement. NIST:s huvudsyfte är 
att utveckla och tillämpa teknik, mätningar, 
och standarder för dessa. 

Open Source  
 

Även kallad öppen källkod, avser oftast 
datorprogram där källkoden är tillgänglig 
att använda, läsa, modifiera och 
vidaredistribuera för den som vill. 

Outsourcing  Ett företag överlåter hanteringen av en eller 
flera processer till en extern  
part(t.ex. leverantörer). 
 

PaaS 
 

Platform as a Service. 

SaaS 
 

Software as a Service. 

Service Level Agreement (SLA) Ett avtal mellan en IT-leverantör och dennes kund som 
beskriver detaljerna i den tjänst som ska levereras till 
kunden.  
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Sheehans värdevertikal (The Cloud 
Pyramid) 

En s.k. lagermodell vars uppgift är att 
illustrera vilka olika tjänstemodeller som 
erbjuds genom molntjänster och hur dessa 
är kopplade till varandra.  
 

Single Sign-On (SSO) En metod för användarhantering och 
autentisering, där användaren istället för 
att göra en egen inloggning, loggar in en 
enda gång för att nå de system som ska 
användas.  
 

Time-To-Market (TTM) Tiden det tar från en tänkt produkt tills att 
den är tillgängligt för försäljning. 
 

Virtualisera 
 

Fördelningen av en dators resurser till flera 
samtidiga tillämpningar. Man simulerar 
mjukvaran så den tror att den kör på en 
fysisk hårdvara när den egentligen kör på 
en mjukvarukopia. 

Nytta  När konsumenten konsumerar en viss 
produkt så erhålls en viss nytta. Nytta i 
denna studie beskrivs utifrån PENG-
modellens definitioner. 
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 1 INLEDNING 
 

I detta avsnitt redogörs bakgrunden till ämnet samt problemformulering. Vidare beskrivs 
frågeställningen och syftet. 

 
 

1.1 Bakgrund/Ämnesområde 
Enligt Edvardsson och Frydlinger (2013) handlar molntjänster om att köpa datakapacitet 
över Internet. Molntjänster är ett banbrytande fenomen som inte bara tillåter oss att köpa 
lagringskapacitet, applikationer och servrar som en tjänst genom outsourcing.   Tjänsterna 
tillhandahåller även hela miljöer där användaren tillåts utveckla applikationer över internet. 
Detta har lett till att användare ges möjlighet att bryta sig loss från 80-talets modell, där 
inköp utav fysisk hårdvara och licensierade applikationer tidigare ansetts vara det enda 
alternativet (Edvardsson & Frydlinger, 2013).  
 
Molntjänster består främst utav tre olika typer av tjänster. Den första tjänsten SaaS 
(Software as a service) tillhandahåller mjukvara i molnet.  Den andra, PaaS (Platform as a 
service), möjliggör för kunden att distribuera skapade applikationer i molnet med hjälp av de 
verktyg leverantören tillhandahåller. Den tredje tjänsten IaaS(Infrastructure as a service) 
tillhandahåller databehandling, lagringsutrymme och nätverkskapacitet, vilket ger kunden 
möjlighet att köra operativsystem och program i molnet (Bcs The Chartered Institute For It, 
2012).  
 
Daniel Melin, IT-inköpare på Statens inköpscentral hos Kammarkollegiet, nämner i en artikel 
i Computer Sweden att användning av traditionella Office är tio gånger dyrare än en 
molntjänst (2013, november). Detta i kombination med Armbrusts et.al (2009) slutsats om 
att molntjänster är en växande marknad för framtiden, kan vara en anledning till varför 
molntjänster bör beaktas. 
 

1.2 Problemformulering och frågeställning 
Marknaden för molntjänster växer och en övergång till molnet är något många företag 
kommer behöva ta ställning till (Armbrust et al, 2009). I en artikel i Computer Sweden påstår 
Lindström och Rydberg (2013, oktober) att NSA-skandalen har lett till ett minskat förtroende 
för molntjänster och att många företag känner en rädsla och osäkerhet vid beslut kring 
införande av molntjänster.  
 
Enligt Capgemini(2012) använder sig 81 procent av de största globala företag av 
molntjänster. 52 procent av dessa uppger att införandet av molntjänstens huvudsyfte har 
varit att sänka företagets kostnader.  Taylor (2011) lyfter fram att kostnadsbesparingar ses 
som den största faktorn till varför företag väljer att införa molntjänster. Hur blir det? Leder 
ett införande av molntjänster alltid till minskade kostnader? På vilka sätt kan molntjänster 
skapa nytta för företag? 
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1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att beskriva hur införandet av molntjänster påverkar ett företags 
kostnader och på vilket sätt de skapar nytta för företag. 
 

1.4 Tidigare forskning  
Armbrust et al (2009) och Grossman (2009) jämför vilka kostnadsskillnader molntjänster och 
en lokal installation har. Arutyunov (2012) skriver om vilka för- och nackdelar molntjänster 
medför. Venters & Whitley (2012) lyfter fram vilka konsekvenser molntjänster har på företag 
Bhardwajs (2010) artikel fokuserar främst på IaaS och PaaS samt hur dessa tjänster påverkar 
ett företags kostnader och nyttor. 
 
Edvardsson & Frydlinger (2013) beskriver molntjänster ur ett säkerhets- och juridiskt 
perspektiv. Men även mer generellt om vilket värde de medför och hur de påverkar företag. 
Taylor (2011) & Kepes (2011) lyfter fram andra områden än bara tekniska, exempelvis hur 
molntjänster påverkar faktorer som kärnverksamhet och produktivitet   
Zhang(2010). Dessa artiklar behandlas mer under litteraturresultatet kap. 4.3.   

    

1.5 Intressenter  
Tidigare forskningsstudier indikerar på företags osäkerhet kring införandet av molntjänster 
och hur det kommer påverka företaget (Chow et al, 2009). Denna undersökning riktar sig 
därför i första hand till de företag som står vid vägskälet av en övergång och är osäkra på vad 
molnet kan tillföra företaget ekonomiskt. 

2. TEORETISK REFERENSRAM  
 

Syftet med detta kapitel är att få en ökad förståelse inom ämnet genom att klargöra 
begrepp. 

 

2.1 Vad är en molntjänst? 
Molntjänst är en term för datorer som levererar olika typer av IT-tjänster över internet till 
användare vid behov. Tjänsterna kan innefatta allt från infrastruktur som servrar och lagring 
till färdiga applikationer och verktyg. Detta innebär att kunden tillåts betala en avgift till en 
leverantör och därmed få ta del av en IT-tjänst utan att behöva äga den. Vidare leder det till 
att kunden själv inte behöver köpa hårdvara, mjukvarulicenser och underhålla dem utan 
istället får möjligheten att hyra tjänsterna. Detta gör det möjligt att enbart betala för den 
data kunden använder (Thomas, 2011). Exempel på populära molntjänster som många 
användare för privatbruk känner till är Google drive och Dropbox. Här kan användaren lagra 
sin data och vid behov utöka lagringskapaciteten mot en avgift. 
Molntjänster innefattar tre olika typer av tjänstemodeller: IaaS, PaaS och SaaS. Dessa tre 
tjänster redogörs grundligare i nästa avsnitt.    

2.2 Tjänstemodeller 
Molntjänster består huvudsakligen av tre olika tjänstemodeller. Man talar ofta om den s.k. 
SPI-modellen som är en förkortning av de bestående lager i Michael Shehaans definition av 
tjänstemodellernas pyramid (figur 1). S står för Software as a Service(SaaS), P för Platform as 
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a Service(PaaS) och I för Infrastructure as a Service (IaaS). Edvardsson & Frydlinger (2013) 
hävdar att NIST:s definition av de olika tjänstemodellerna utgörs av SPI modellen och att 
Sheehans pyramid kan ses som en värdevertikal för molntjänstens vanligaste tjänstemodelle

 
FIGUR 1. SHEEHANS PYRAMID (SHEEHAN, 2008) 

 

2.2.1 IaaS (Infastructure as a service)  
Leverantören kontrollerar tjänster som lagring, bearbetning, nätverk, bandbredd etc. vilket 
tillåter kunden att driftsätta och köra godtycklig mjukvara i molnet, detta kan omfatta 
operativsystem och applikationer. Konsumenten kontrollerar inte molnets underliggande 
infrastruktur (figur 2), men har kontroll över komponenter som operativsystem och 
utplacerade applikationer (National Institute of Standards & Technology, 2011). Edvardsson 
& Frydlinger (2013) bygger vidare på att trots att det är leverantören som kontrollerar 
underliggande hårdvara och datacenter då den enskilda kunden opererar i ett virtuellt 
system, kan det ändå exempelvis upplevas ur konsumentens synsätt att den innehar kontroll 
över sina egna servrar.  
 
Detta baseras bl.a. på konsumentens, i vissa fall, möjlighet att begränsat kontrollera utvalda 
nätverkskomponenter (exempelvis tillhandahållande av brandvägg) (National Institute of 
Standards & Technology, 2011). All Infrastruktur i molnet bygger på virtualisering. Genom att 
abstrahera programvara från den underliggande hårdvarans server, kan ett flertal virtuella 
maskiner och dess medföljande operativsystem köras på en enda fysisk dator och därmed 
dela sin processorkraft. Virtualiseringen av servrar inom cloud computing går ett steg längre 
än enbart användning av en enda fysisk maskin. Det möjliggör även att kunna dela och 
sammanlägga datorresurser via flera datacenter. Detta medför i sin tur att 
molntjänstleverantörerna effektivt kan hantera och erbjuda sina tjänster till ett flertal olika 
kunder samtidigt. Viktigast av allt är att konsumenten kan administrera de datorresurser 
som leverantören tillhandahåller i webbgränssnittet, som om de själva ägde dem (Armbrust 
et al., 2009). En ökad efterfrågan på on-demand filmer och tv-serier har lett till att 
streamingtjänster online s.k. CDN (Content Distribution Networks) blivit en snabbt växande 
IaaS tjänst. Majoriteten av TV-bolagen använder större leverantörers CDN tjänster, exempel 
på detta är Viasats ViaPlay, Svts SvtPlay etc. (Edvardsson & Frydlinger, 2013). 
 

2.2.2 PaaS(Platform as a service) 
Karaktäriserande för denna tjänstemodell är att den erbjuder kunden, alternativt kundens 
IT-leverantör, en utvecklingsmiljö med tillhörande verktyg för att programmera, designa och 
testa systemet innan det sätts i bruk (Edvardsson & Frydlinger, 2013). Konsumenten ges 
därmed möjlighet att distribuera till molnets infrastruktur genom de applikationer som 
skapats utifrån de programmeringsspråk, bibliotek, tjänster och verktyg som leverantören 
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tillhandahåller (National Institute of Standards & Technology, 2011). PaaS innebär en stabil 
onlinemiljö där konsumenten (utvecklaren), med hjälp av webbaserade verktyg för 
mjukvaruutveckling, snabbt kan skapa, testa och driftsätta webbapplikationer.  
 
PaaS som tjänstemodell återfinns i mitten av den s.k. värdevertikalen mellan IaaS och SaaS 
blir avsaknaden av en tydlig gräns mer påtaglig, inte minst i förhållande till IaaS. Edvardsson 
& Frydlinger (2013) problematiserar det hela som ett tecken på marknadens omognad 
framför brister i definitionen av de olika tjänstemodellerna. Armbrust et al. (2009) hävdar att 
PaaS som tjänst tillåter konsumenten att fokusera på själva utvecklingen istället för att 
behöva ta lika stor hänsyn till kringgående element som underhåll av servrar, test och 
produktion samt installation och konfiguration av serverprogramvara som traditionell 
utveckling i lokala miljöer medför. (figur 2). 
    Microsofts Azure och Google Apps är två PaaS tjänster som har lyckats fått stor spridning 
trots den kraftiga utvecklingen hos IaaS och SaaS tjänsterna. Azure skapar möjligheter för att 
driftsätta och utveckla windowsbaserade applikationer under ramverket .NET medan Google 
App Engine erbjuder tjänstemodeller som infaller under både PaaS och SaaS (Google Apps) 
(Edvardsson & Frydlinger, 2013). 
 

2.2.3 SaaS (Software as a service) 
SaaS återfinns högst upp i hierarkin och innebär att leverantören står för all drift och 
underhåll, ända från tillhandahåll av serverhallar till utbud av färdiga applikationer. 
Konsumenten kan sedan köra dessa applikationer, antingen genom tunna klientgränssnitt så 
som webbläsare eller genom programgränssnitt (National Institute of Standards & 
Technology, 2011). Vid införandet av en SaaS modell blir kunden en slutanvändare av de 
program som erbjuds och överlåter kontrollen av underliggande infrastruktur och 
utvecklingsplattform till leverantören (figur 2) (Edvardsson & Frydlinger 2013). SaaS är en 
utveckling av ASP-modellen (1995-2005) där den väsentliga skillnaden, modellerna emellan, 
är SaaS fokus att erbjuda ett stort antal kunder ett Multi-Tenancy system. Multi-Tenancy 
systemets arkitektur medför att uppdateringar av programvara når kunden mycket snabbare 
än vad den traditionella leveransen av mjukvara tidigare inneburit (Edvardsson & Frydlinger 
2013). 
 
Beskrivet är att med SaaS försvinner behovet av lokalt installerad programvara. Detta, i 
kombination med affärsmodellen pay-per-use, där användaren endast betalar för de data 
den använder, har lett till att SaaS blivit en succé. Den vanligaste formen av SaaS och den 
som har flest användare är webbaserade mailklienter, exempelvis Microsofts Outlook och 
Googles Gmail etc. (Armbrust et al, 2009). Då majoriteten av de omfattande SaaS- 
modellerna är av open source karaktär, skapar det möjlighet för kunden att integrera med 
både interna- och externa system. Detta har lett till skapandet av nya molntjänster, vilka är 
mashups av leverantörens olika tjänster. Dessa tjänster kommer dock inte tas i beaktande 
under denna studie (Edvardsson & Frydlinger, 2013). 
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FIGUR 2. BEHANDLADE OMRÅDEN I DE OLIKA TJÄNSTERNA (BORT, 2013, APRIL) 

2.3 Leverans & Implementationsmodeller  
Molntjänster kan implementeras i olika former beroende på kundens behov. Dessa former 
beskrivs som privata-, publika-, gemensamma- och hybridmoln. 

 

2.3.1 Privata moln  
Ett privat moln levereras till en enskild organisation när organisationen behöver hålla vissa 
kritiska applikationer “in house”. Molnet kan sedan ägas och driftsättas av organisationen 
själv eller av en extern leverantör, alternativt en kombination av de båda. Beroende på vilka 
behov organisationen har och vilken typ av molntjänst de väljer att införa kan molnet 
placeras  antingen i organisationens egna serverhallar eller hos leverantörens  
(National Institute of Standards & Technology, 2011; Edvardsson & Frydlinger, D, 2013); 
Zhang, (2010); Kulkarni, Sutar, Gambihr  (2012).  
 

2.3.2 Publika moln  
Den vanligaste formen av leveransmodell gällande molntjänster. I ett publikt moln görs 
resurser som program och lagring offentliga för allmänheten att ta del av via internet. Detta 
innebär att molntjänstleverantören och dennes datorresurser alltid kommer vara externa i 
förhållande till konsumenten. Detta i kontrast till privata moln, där molnet är en internt 
virtualiserad uppsättning hos konsumenten själv, vilket möjliggör att den kan bli sin egen 
leverantör. De tjänster som levereras i det publika molnet kan vara kostnadsfria som 
Facebook och Googles GMail. Användaren erbjuds även tjänster mot betalning, där denne 
betalar en fast månadsavgift eller baserat på nyttjande(“pay as you go”). Exempel på 
betaltjänster är AmazonEC2 och Microsoft Azure.  
(National Institute of Standards & Technology, 2011; Edvardsson & Frydlinger,  2013); Zhang, 
(2010);  Kulkarni, Sutar, Gambihr  (2012). 
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2.3.3 Gemensamma moln 
Ett gemensamt moln innebär att flera organisationer delar på samma moln för att nyttja sina 
molntjänster. Till skillnad från publika moln delar organisationerna inom molnet likartade 
mål, uppdrag eller kravavseenden (t ex. säkerhet). Molnet kan ägas gemensamt av 
organisationerna, av en extern leverantör, av en utav organisationerna eller kombinationer 
av alla dessa. Vad gäller dator- och serverhallarna kan dessa vara antingen externa eller 
interna och i vissa fall både och (National Institute of Standards & Technology, 2011; 
Edvardsson & Frydlinger, 2013). 

 

2.3.4. Hybridmoln 

Ett hybridmoln blandar privata, gemensamma och publika moln inom samma organisation. Ett 

publikt moln är oftast mer skalbart och mer kostnadseffektivt än privatamoln och därför optimerar 

organisationer sin effektivitet genom användning av privata moln för lagring av känslig data, medans 

dokument och projekt som aktörerna sammarbetar med finns i det publika molnet (Armbrust et al., 

2009). Denna leveransmodell har kritiserats som onödig och överflödig. Då ett moln antingen är 

privat, som är till för en eller ett flertal specifika organisationer, eller publikt för allmänheten. Det kan 

inte vara både och samtidigt. (Edvardsson, T, Frydlinger, D, 2013).;  Kulkarni, Sutar, Gambihr  (2012). 

 

2.4 Skalbarhet & Elasticitet 

Omedelbar elasticitet, även kallad skalbarhet, gör det möjligt för kunden att öka respektive 
minska datamängden allt eftersom.  Datatrafik och efterfrågan är något som varierar över 
olika tidsperioder och är något företagen kommer behöva möta med olika mycket server-  
bandbredd- och lagringskapacitet över olika tidpunkter. När datatrafiken ökar under vissa 
perioder på året kan de enkelt öka lagringskapaciteten för att sedan minska den under 
perioder då datatrafiken är lägre. Detta leder till att företaget kan undgå att gissa sig fram 
och köpa onödig lagringskapacitet som aldrig används. Edvardsson & Frydlinger (2013) 
nämner hur användarnas efterfrågan påverkar IT-behovet. Då efterfrågan tenderar att öka 
vid månadsslut och storhelger blir organisationen tvungen att göra ytterligare IT-
investeringar för att möta behovet.  
 
När efterfrågan sedan sjunker betalar verksamheten för överkapacitet som inte 
används(figur 3) under stora delar av året. Elmsjö (2013, november) säger:  
 
 
“En avstängd server kostar enbart pengar för sitt utnyttjande av lagring, alltså runt 80 kronor 

per 100 gigabyte” 

Scenarion som detta är inte ovanliga och användningen av en molntjänst har en lösning på 
problem av denna karaktär i form av omedelbar elasticitet. Edvardsson & Frydlinger (2013) 
exemplifierar vad omedelbar elasticitet medför vid datalagring i molnet. Anta att 
konsumenten använder sig av Dropbox tjänst för lagring av data. Om konsumenten laddar 
upp data till den totala mängden 4,5GB, är kundens nyttjande exakt 4,5GB. Om behovet 
sedan sjunker kan kunden radera 1GB data av det totala nyttjandet, vilket sker omedelbart. 
Detta möjliggör för kunden att styra sina resurser utifrån efterfrågan. Samma principer går 
längre än datalagring i molnet och gäller för andra resurser såsom serverutrymme, minne 
etc. Den omedelbara elasticitetens hastighet är tänkt att göra så att varje enskild förändring 
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ska gå obemärkt förbi kunden. I ett fall där Edvardsson & Frydlinger (2013) hävdar dock att 
en omedelbar elasticitet inte är realistisk för alla former av molntjänster men att det bör 
prioriteras att uppnå den i så hög grad som det går. Det är huvudsakligen inom tjänster som 
berör bandbredd och lagring som omedelbar elasticitet får mest effektiva resultat. Armbrust 
et al. (2009) nämner att en lokal serverhall nödvändigtvis behöver ha övertilldelning av sin 
hårdvara för att kunna möta efterfrågan medan IaaS enkelt bara “beställer” fler 
användartimmar och diskutnyttjande från leverantören när efterfrågan ökar. 
 

 

 
FIGUR 3. ARMBRUST ET AL. (2009) 

 
Figur 3a visar inköpt serverkapacitet som ska klara efterfrågan. Dock blir denna kapacitet 
överflödig när efterfrågan sjunker. 
 
Figur 3b visar ett billigare alternativ än figur 3a men möter inte de högsta topparna när 
efterfrågan är som störst. 
 
Figur 3c är en variant av 3b där efterfrågan är stor första dagen men sedan minskar 
efterfrågan mer och mer p.g.a. dålig prestanda.  
 
Med skalbarsmöjlighet kommer kapaciteten följa efterfrågan och på det viset blir 
kapaciteten aldrig för mycket eller för lite i förhållande till efterfrågan (figur 8) (Armbrust et 
al, 2009). Något som Zhang, (2010) hävdar kan leda till enorma kostnadsbesparingar 
 
Något som Edvardsson & Frydlinger (2013) hävdar vara den främsta anledningen till varför 
kostnadsbesparingar kan uppnås med molntjänster:  
 

“En av de främsta orsakerna till att kostnadsbesparingar kan erhållas med molntjänster är 

att dessa skapar möjlighet för organisationer att endast betala för den IT-kapacitet som 

faktiskt behövs”  
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2.5 PENG-modellen  
PENG-modellen är en modell som används som ett hjälpmedel vid investeringar. Syftet är att 
identifiera och värdera de nyttor som kan tänkas uppkomma vid en investering. Modellen 
illustrerar nyttornas förhållande till varandra samt relationen mellan nytta och kostnad.  
PENG-analysen resulterar bl.a. i ett diagram över de intäkter, besparingar och kostnader 
investeringen förväntas generera (figur 4). Det blå blocket är en analys av vad investeringen 
kommer kosta. Differensen mellan höger och vänster stapel utgör nettonyttan som 
förändringen förväntas ge. Nettonyttan är indelad i tre kategorier: direkt nytta, indirekt 
nytta och svårvärderad nytta. Direktnyttan består av mätbara faktorer, exempelvis personal- 
och lokalkostnader. Den indirekta nyttan är mer svårvärderad och inte lika tydlig. Den 
genereras ur bakomliggande faktorer som bl.a. bättre kundservice vilket leder till ökade 
intäkter. Slutligen beaktas den svårvärderade nyttan, denna del kan bestå av förbättrad 
image som följd av investeringar i miljöförbättrande åtgärder. För att citera Thorsson (2013):  
 
 

“Grön nytta, som är direkt nytta. Vi vet att den händer om vi genomför den här 

förändringen” 

“Gul nytta, indirekt nytta. Vi är ganska säkra på den, men inte tvärsäkra” 

“Röd nytta då. Vad skulle det kunna vara? Traditionellt sett bättre image, bättre miljö. Men 

också högre intäkter som inte är så självklara” 

 

“Investeringens fulla potential blir synlig redan på planeringsstadiet, vilket gör PENG-

analysen till ett tydligt och trovärdigt beslutsunderlag.”  
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FIGUR 4 PENG-MODELLEN (PENG.SE, 2013) 
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3. METOD 
 

I detta kapitel redogörs vår strategi, urval, insamling av data, analysmetod,etiska aspekter 
samt metod- och källkritik. 

 

3.1 Strategi 
Syftet med denna studie är att beskriva hur införandet av molntjänster påverkar ett företags 
kostnader och på vilket sätt de skapar nytta för företag. Trost (2010) menar att syftet med 
ens projekt måste vara avgörande för vilken slags metod som används. Därav har en 
kvalitativ ansats antagits. I och med detta kan enkla raka frågor ställas till respondenter och 
därigenom få komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010). Då respondentens svar och 
resonemang kommer att tolkas så kommer forskningsstudiens innehåll vara något subjektiv, 
vilket är karaktäriserande för en kvalitativ ansats (Christensen et al., 2010). Då endast tre av 
de 66 tillfrågade respondenterna har svarat ökade behovet av att komplettera studien med 
en bredare litteraturstudie. Avsaknaden av egna existerande hypoteser inom ämnet har 
resulterat i en induktiv forskningsansats där insamlad data talar för sig själv (Oates, 2006). 
 

3.2 Urval av respondenter 
Studiens syfte var att ta reda på hur ett införande av molntjänster påverkar ett företags 
kostnader och på vilket sätt de skapar nytta för företag. Detta motiverade till intervjuer av 
branschkunniga för att vidga kunskapen och möjliggöra analyser på ett djupare plan, än vad 
enbart användning av sekundärkällor hade medfört. Urvalet har baserats på indirekta 
faktorer där företagen valts utifrån förhandsinformation som erhållits från företagens 
molnleverantör. Dessa molntjänstleverantörer har tagits fram via sökningar genom tjänsten 
Google. I lämplighet för metoden har intervjuobjekten strategiskt valts utifrån befattning och 
kompetens, där IT-kompetens utgjort en central efterfrågan (Christensen et al., 2010). 
 
Respondenten kontaktades i första hand via mail, dock har telefonsamtal förekommit vid 
avsaknad av mailadress. I de fall den kontaktade personen inte var insatt i ämnet hänvisades 
frågan vidare till lämplig person som besatt rätt kompetens, även kallat snöbollsurval (Oates, 
2006). Detta medför att olämpliga respondenter snabbt faller bort och endast intressanta, 
insatta respondenter bidrar till studien. 
  
Interna- och externa bortfall är något som har drabbat denna studie i ett negativt avseende, 
då ett stort antal av de tillfrågade respondenterna valt att avstå helt. Det gjordes två 
intervjuer av telefonkaraktär, då intervjuobjektens geografiska lokalisering hindrat samt 
begränsat möjligheter till fysiska möten. En intervju gjordes öga mot öga då möjligheten 
fanns att träffa respondenten på dennes arbetsplats. Fördelen med att låta respondenten 
själv bestämma plats blir att respondenten med högsta sannolikhet kommer välja en plats 
där denne känner sig bekväm (Christensen et al, 2010).   
 

3.3 Insamling av primärdata 
Oates modell (figur 5) för forskningsprocessen har varit en central ståndpunkt i det 
tillvägagångssätt som antagits. För att få en effektiv datainsamling påbörjades denna 
undersökning i form av en mindre litteraturstudie där generell data kring ämnet samlades 
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och undersöktes. Anledningen till valet var att få en djupare förståelse, klargöra begrepp 
samt kunna hitta frågeställningar och avgränsa forskningsområdet. Då studien i första hand 
syftar till att samla in data via intervjuer, valde vi att prioritera detta tillvägagångssätt. 
Nödvändigt blev dock att, med hjälp av en bredare litteraturstudie, underbygga de 
primärdata intervjuerna resulterade i, av insatta respondenter inom området på positioner 
som CIO och IT-Chef. Denna primärdata har sedan behandlats och analyserats.  
 

 
FIGUR 5. MODEL OF THE RESEARCH PROCESS OATES (2006). 

3.3.1 Intervju 
3.3.1.1 Utformning av Intervjuguide  

Intervjuguidens utformning grundades från den teoretiska referensram som tagits fram 
tidigare under studien. Trost (2010) anser att det är viktigt att intervjuguiden passar 
respondenten. Intervjuguiden är indelad i följande kategorier: generella frågor, frågor 
angående molntjänster och ekonomi. Detta för att intervjun inte ska kännas 
osammanhängande (Trost, 2010). Intervjuguiden har formats som en semistrukturerad 
intervju då detta möjliggör att frågorna kan anpassas och struktureras om, beroende på 
respondentens svar (Oates, 2006).  
 
Inledningsvis klargörs om respondenten vill vara anonym eller inte. Detta ökar sannolikheten 
för att respondenten svarar mer ärligt och snedvridna svar minskar (Christensen et al., 
2010). De generella frågorna behandlar frågor som namn, företag och befattning för att 
stärka trovärdigheten hos respondenten (Oates, 2006). Dessa frågor hjälper även till att 
värma upp respondenten p.g.a. dess enkla karaktär. Frågorna angående molntjänsten bygger 
en uppfattning om vilken leverantör och tjänst respondenten använder sig av och för att 
kreera en god perception i vad tjänsten medfört. Detta leder in till de mer ekonomiska 
frågorna där syftet med dessa är att få fram hur införandet av molntjänsten påverkat 
företagets ekonomi. Avslutningsvis får respondenten chans att tillägga något som denne 
tycker ska behandlas eller stryka något som tidigare nämnts.   
 

3.3.1.2 Validitet och Reliabilitet 

Analysen av insamlad data bör vara tillförlitlig för att undersökningens resultat och 
konklusioner ska vara användbara (Christensen et al. 2010).  
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3.3.1.2.1 INTERN VALIDITET 

Christensen et al. (2010) hävdar att validitet företrädesvis handlar om kredibilitet d.v.s. Data 
och resultatets fakticitet, även kallad intern validitet. Då respondenterna sovrats utifrån 
befattning och branschkännedom, har den interna validiteten intensifierats i avseendet av 
välgrundade svar med bakomliggande erfarenheter inom branschen. För att ytterligare höja 
den interna validiteten har transkribering av intervjuerna gjorts. Detta reducerar riskerna för 
missförstånd och misstolkad data, vilket gör det lättare att analysera. Respondenten har 
även fått ta del av transkriberingen för att kunna validera svaren samt komplettera med 
ytterligare information. I och med detta avspeglas respondentens resonemang och svar på 
ett bättre sätt (Trost 2010). 
 

3.2.1.2.2 EXTERN VALIDITET  

Extern validitet definierar Christensen et al. (2010) som graden av generaliserbarhet. Oates 
(2006) bygger vidare på att undersökningen har uppnått en hög extern validitet när 
resultatet är rekursivt. Då studien har en kvalitativ ansats där populationen av respondenter 
har varit av betydligt mindre karaktär än den kvantitativa ansatsen, blir det svårare att 
uppnå en hög extern validitet.  
 

3.3.1.2.3 RELIABILITET  

Med reliabilitet menas att om en forskningsstudie upprepas uppnås identiska resultat. Med 
en kvalitativ ansats blir detta svårare då människor i grunden är olika och tolkar saker på 
olika sätt. Detta i kombination med att forskningsområdet är under ständig förändring 
kommer varken personen i fråga eller någon annan kunna komma fram till identiska resultat. 
Nämnvärt är att Christensen et al. (2010) menar att det traditionella reliabilitetsbegreppet 
saknar relevans i att fastställa värdet av en kvalitativ analys, en relevans som återfinns i 
validitetsbegreppen. För att intensifiera reliabiliteten har tillvägagångssättet beskrivits så 
noggrant och transparent som möjligt för att läsaren ska kunna följa processerna och på så 
vis kunna uppnå ett så identiskt resultat som möjligt.  
 

3.3.1.3 Intervjuscenarion 

Första intervjun genomfördes den 21 november 2013 med en IT-Chef (CIO) på ett 
multinationellt IT-företag med huvudkontor i Sverige. Denna intervju gjordes via telefon, då 
respondenten i fråga befann sig på annan ort, i en ostörd miljö. Samtalet inleddes med 
småpratande för att bygga ett förtroende hos respondenten (Oates, 2006) samt en ytlig 
beskrivning av den aktuella studien. Respondenten tillfrågades om tillåtelse angående 
inspelning av intervjun och erbjöds även anonymitet. Oates (2006) nämner att någon form 
av ljudupptagningsutrustning bör användas vid intervjun då människans minne och 
anteckningar är otillräckliga och har en tendens att undgå specifika ordval från 
respondenten, vilket kan leda till misstolkningar. En annan fördel med ljudinspelning är att 
fokus läggs på respondentens svar vilket underlättar följdfrågor, istället för att anteckna 
(Christensen et al. 2010; Kvale & Brinkmann, 2009). Två ljudupptagningsutrustningar 
användes vid intervjutillfället då teknik inte är hundra procent tillförlitlig. Nämnvärt är att 
respondentens vokabulär och användning av nya begrepp samt ordval, inte framkommit 
under tidigare litteraturstudie.  
 
Andra intervjun hölls via telefon den 25 november 2013 med en IT-Chef på en nationell 
organisation. Intervjuns upplägg var densamma som föregående. Något som däremot skiljde 
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intervjuerna åt var valet av intervjufrågor, då respondenterna och företagen inte befann sig i 
samma stadie av användning av molntjänster vid respektive intervjutillfälle. Enligt Trost 
(2010) måste inte intervjuguiderna vara identiska, dock måste dem vara jämförbara.  
 

Tredje Intervjun hölls den 24 februari 2014 och var av karaktären “öga mot öga” med VD:n 
för ett mindre konsultföretag .Intervjun föregick i  en kontorslokal hos respondentens 
företag där den inleddes med en kopp kaffe och småprat, detta för att bygga upp en relation 
med respondenten (Christensen 2010). Likt de föregående intervjuerna tillfrågades 
respondenten om dennes tillåtelse om att samtalet spelades in samt möjligheten till att vara 
anonym.  
 

3.4 Insamling av Sekundärdata  
Den teoretiska referensramen och litteraturstudien bygger på sekundärdata insamlat från 
böcker, artiklar och tidskrifter.  Majoriteten av böckerna har lånats från Örebros 
universitetsbibliotek, där en del råd och boktips kommit från handledaren samt opponenter.  
Inledningsvis söktes diverse databaser (figur 6) igenom främst efter vetenskapliga artiklar 
men även böcker som föll inom ramarna av ämnet för att få en överblick över vilka 
forskningsområden som är berörda. Utifrån dessa träffar har ytterligare sekundärdata 
kunnat hämtas via de olika verkens källförteckningar, och på så vis fått en större och bredare 
kunskapsbank (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). 
 
 

Sökord Antal träffar Sökmotor 

Molntjänster 38 DiVA 

Molntjänster 215 Google Scholar 

Molntjänster 11 Summon 

Molntjänster 0 Scopus 

”Cloud Service” 4 DiVA 

”Cloud Service” 1460 Google Scholar 

”Cloud Service” 4 Summon 

”Cloud Service” 494 Scopus 

“Cloud Computing” 78 DiVA 

“Cloud Computing” 64800 Google Scholar 

“Cloud Computing” 6968 Summon 

“Cloud Computing” 15502 Scopus 

"Cloud service economic" 0 DiVA 

"Cloud service economic" 39 Google Scholar 

"Cloud service economic" 3 Summon 

"Cloud service economic" 28 Scopus 

"Cloud Service” finance 0 DiVA 

"Cloud Service” finance 5520 Google Scholar 

"Cloud Service” finance 102 Summon 

"Cloud Service” finance 8 Scopus 

"Cloud computing” finance 0 DiVA 

"Cloud computing” finance 16900 Google Scholar 
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"Cloud computing” finance 362 Summon 

"Cloud computing” finance 39 Scopus 

“Cloud computing” cost 
optimization 

0 DiVA 

“Cloud computing” cost 
optimization 

17800 Google Scholar 

“Cloud computing” cost 
optimization 

1206 Summon 

“Cloud computing” cost 
optimization 

455 Scopus 

FIGUR 6. SÖKORD MED FILTRERING 2009 OCH FRAMÅT. 

Dessa sökord gav en orimlig mängd artiklar att jobba med och vi har inte kunnat kontrollera 
allihop. I och med det så togs beslutet att enbart kolla efter artiklar innehållande 
titlar/abstract som rör ämnsområdet, baserade på sökkriterierna ovan. Utöver detta, 
prioriterades de artiklar som blivit citerade flest gånger på de två första sökträffsidorna. 
Detta för att få en mer hanterbar kvantitet att jobba med. 
 

3.5 Analysmetod 
Analysen av data har skett enligt Christensen et al. (2010) analysmetod. Den består utav tre 
delar: 

 Reduktion 
 Strukturering 
 Visualisering  
 

Begreppet reduktion innebär att transkriberingen av intervjuerna reduceras ner till en 
hanterbar kvantitet istället för att redovisa hela transkriberingen. Detta för att inte förvirra 
genom att presentera framtagning av data som ej är väsentlig för utredningen, utan endast 
presentera det som berör studien och som är av väsentlig del. 
 
Strukturering av insamlad data har sedan gjorts genom att hitta segment i reduktionen som 
faller i ramen för PENG-modellens tre olika nyttor samt kostnadspåverkan. Direktnytta, 
indirektnytta och svårvärderad nytta. Detta för att skapa en tydligare överblick över 
reduktionen och underlätta visualiseringen. 
 
Visualiseringen utgörs sedan av en strukturerad reduktion som påvisar insamlad data och 
dess sammanhängande artefakter. Genom att visualisera skapas en uppfattning om hur de 
olika segmenten av insamlad data hänger ihop och samspelar med varandra. Detta har gjorts 
i form av en matris (se figur 9) som illustrerar i vilka områden, utifrån PENG-modellen, 
molntjänster skapar nytta och vilka kostnader som påverkas för företag. 
 

3.5.1 Analys av primärdata 
Enligt Christensen et al. (2010) är fokus på helheten och undersökningen av sammanhanget 
framför de specifika orden och delarna det som kännetecknar en kvalitativ analys. 
Primärdata har transkriberats för att enklare kunna analyseras och välja väsentliga delar ur 
sammanhanget. Under transkriberingen av primärdata från intervjuerna har nyckelord och 
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teman framställts från respektive avsnitt i intervjun. Detta för att få en tydlig övergripande 
bild av vad intervjun resulterade i (Oates, 2006).  
Delarna har sedan indelats i konceptuella kategorier utifrån PENG-modellen, där 
kategorierna beskriver insamlad primärdata (Oates, 2006). Analys av insamlad data har skett 
löpande då en kvalitativ analys är processuell, där analysen sker parallellt med 
datainsamlingen.  
 

3.5.2 Analys av sekundärdata 
För urvalsprocessen angående vilka artiklar som skulle kunna bidra med material för vår 
litteraturstudie gjordes en konceptuell indelning av källornas berörda områden utifrån 
pengmodellen (Oates, 2006). Valet blev att dela in källornas innehåll i grupper beroende på 
vilka områden de hanterade, beskrev och som berörde studiens syfte. Vissa källor handlade 
om det generella begreppet molntjänster medan andra var mer specificerade inom ett visst 
område, exempelvis SaaS, PaaS, IaaS etc.  
 

3.6 Etik 
De etiska aspekterna är något som under studiens gång ständigt tagits i beaktande, främst 
relationen mellan respondent och intervjuare. Det finns några viktiga områden där etiska 
ställningstaganden ofta måste tas av intervjuaren. Christensen et al. (2010) anser att det är 
viktigt att få respondentens godkännande innan man utför en intervju. Detta har självklart 
beaktats då respondenten inte har blivit tvingad till en intervju.  
 
Respondentens bevarande av anonymitet är en punkt som behandlades inledningsvis under 
intervjun där respondenten informerades om att personliga uppgifter eller information om 
företaget som kan spåras tillbaka till respondenten inte behöver publiceras i studien. En 
annan viktig aspekt var information om att intervjun kommer att spelas in. Detta tilläts 
respondenten ta ställning till (Christensen et al., 2010).  
 

3.7 Metodkritik och reflektion  
Då två av intervjuerna har gjorts via telefon kan respondenten i fråga känt sig obekväm då en 
telefonintervju blir mer opersonlig. Tiden att hinna skapa en kontakt är betydligt mindre än 
vid en personlig intervju, vilket kan leda till att frågorna inte kan behandlas på samma sätt 
som vid en personlig intervju. I det sistnämnda blir det lättare att bygga en relation och 
skapa en kontakt med respondenten och på så sätt blir konversationen mer naturlig och 
avslappnad och frågorna kan behandlas på ett helt annat plan (Christensen et al., 2010).  
Detta kan i slutändan ha varit negativt för studien i den bemärkelse att respondentens svar 
reducerats vilket i sin tur resulterat i en mindre och smalare datainsamling. Ändå har denna 
intervjuteknik använts då personliga intervjuer kräver mer tid och resurser och är mindre 
kostnadseffektivt (Christensen et al., 2010). Dock så var dessa två intervjuer givande i den 
bemärkelsen att de intervjuobjekten var väl insatta i ämnet p.g.a. mångårig erfarenhet och 
bred kompetens. En intervju genomfördes öga mot öga. Anledningen till detta var för att 
respondentens geografiska placering var inom rimligt avstånd och för att respondenten 
skulle känna sig mer bekväm i och med att denne fick välja plats, i en miljö där denne känner 
sig bekväm (Christensen 2010). 
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Den dåliga responsen från företagen kan med stor sannolikhet bero på det tillvägagångssätt 
som använts. Ett flertal av de representanter som kontaktades var bortresta eller valde att 
inte delta då de inte ansåg sig kunna bidra till studien. Sökandet efter respondenter i 
leverantörernas kundreferenser visade sig i många fall inte vara den bästa metoden då den 
angivna kunden aldrig arbetat med molntjänster. Avsaknaden av egna kontakter inom ämnet 
var avgörande för detta val och ledde till ett reducerat antal respondenter. Enbart en 
litteraturstudie hade varit att föredra framför en kvalitativ då det var svårare att få tag på 
respondenter än vad som i början förväntades resultera i. 
 

3.8 Källkritik 
Avdic (2011) hävdar att källkritik bygger på dessa fyra olika kriterier: 

 Källans äkthet  
 Tidssamband  
 Oberoende  
 Tendensfrihet  
  

Artiklarna i denna studie har tagits från officiella databaser där de i många fall har citerats 
ett flertal gånger och därigenom uppfylls kriteriet: källans äkthet. Primärdata som samlats in 
under studiens gång uppfyller även detta kriterium då data kommer från källor i form av 
insatta branschkunniga personer som CIO. 
 
De använda källorna under forskningen uppfyller i högsta grad tidssambandskriteriet, då de 
källor som rör ämnet har valts prioriterats utifrån nyare årtal, detta p.g.a. att ämnet är under 
ständig utveckling(National Institute of Technology, 2011) samt för att de nyare källorna 
bygger på äldre källor men med en uppdaterad förankring i verkligheten. Strävandet efter 
oberoende källor är något som värderats högt och jakten på dessa har varit ständigt 
pågående under denna studie. Däremot, har källor som bygger på andra källor, även kallade 
sekundärkällor, använts i viss mån då de kompletterat primärkällan på ett styrkande och 
sammanhängande sätt. 
 
Thurén (1997) föreslår att det inte ska finnas anledning att misstänka att källan ger en falsk 
bild av verkligheten. Författarens personliga åsikter och intressen ska inte förvränga hur väl 
verket stämmer överens med verklighetsbilden. Anseendet av de källor som använts, är att 
de är objektiva i de avseende att författarna baserar sina redogörelser i välgrundade källor, 
inte minst National Institute of Standards and Technology. 
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4. Resultat 
 

Detta kapitel sammanfattar resultatet från de intervjuer som genomförts, samt insamlad 
data från vår litteraturstudie. 

 

4.1 Respondenter  
R1  
Respondent 1 är en CIO på IT-konsultbolaget X som jobbar med systemutveckling, test och 
implementering av standardpaket. Företaget finns på ett tjugotal orter och har 1500 
anställda i Sverige.  
 
R2  
Respondent 2 jobbar som IT-ansvarig på den nationella insamlingsorganisationen Y med 
1700 medlemmar.  
 
R3  
Respondent 3 är VD för it-konsultföretaget Z. Företaget arbetar i första hand med att 
utveckla webbapplikationer som dem säljer åt andra företag.  
 

4.2 Intervjuresultat 
4.2.1 Molntjänster 
X använder sig av flera olika leverantörer, där en specifik leverantör tillgodoser deras 
infrastruktur. Detta för att X inte är så duktiga på infrastruktur själva utan måste ha någon 
annan som sköter det åt dem. Den leverantör de använder sig av, är ett bolag som stämmer 
väl överens med deras geografiska spridning och har ungefär samma företagskultur som 
dem. Leverantören gav i företagets ögon ett bra ekonomiskt erbjudande vilket, tillsammans 
med de andra faktorerna, var avgörande för valet. I intervjun berättar R1 att de aldrig har 
skött infrastrukturen själva,  detta nämner R1 är p.g.a. att det ansågs ta för mycket resurser 
och tid, tid som kunde läggas på annat. 
X använde tidigare ett lokalt CRM-system men valde att byta till Microsofts CRM-system som 
en molntjänst eftersom det var mer anpassat för deras verksamhet, men även för att 
kostnaderna blev lägre. Respondenten nämner att det finns problem med denna lösning i 
form av att man inte kan ha single sign-on på samma sätt till de system som inte finns i deras 
infrastruktur, detta leder till att användaren behöver göra en egen inloggning.  
 
Y är på väg över till ett projekt som de kallar för “tömma serverrummet”. I detta projekt har 
de valt att använda SaaS-tjänsten Office 365. R2 nämner även att de har en ambition om att 
använda Microsofts Azure där de kommer överlåta sin infrastruktur till leverantörens IaaS 
tjänst. Detta för att R2 anser att det är väldigt kostsamt och problematiskt att driva en egen 
IT-infrastruktur med tanke på att eldriften och nedkylningen inte är gratis. Genom att de 
flyttar över sin infrastruktur till molnet blir det enklare att administrera och kringkostnader 
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försvinner. R2 nämner att fördelen blir att de inte behöver veta all teknik bakom tjänsten, 
utan att det bara är tjänsten som sådan som blir intressant. 
 
Z hyr en SaaS-tjänst i form av ett CRM-system sedan två år tillbaka. R3 nämner att Z’s största 
anledning till detta var att tidigare sköttes all kundhantering manuellt, vilket ledde till att det 
blev väldigt svårt för Z’s anställda att hålla en bra överblick över deras kundrelationer. Efter 
övervägning och efterforskning fattades ett beslut inom företaget om att köpa in ett CRM-
system för att kunna administrera deras vardagliga behov. 
Denna lösning är relativt billig men uppfyller bara deras behov till en viss del. R3 har även 
kollat in ett antal andra CRM-system då de inte är helt nöjda med det nuvarande. Dock så 
säger R3 att prislappen kommer bli betydlig högre med dessa system, vilket är något R3 
måste ta ställning till. Dock så är målsättningen att kunna byta ut CRM-systemet inom en 
snar framtid.  
 

“Vi är ganska begränsade i det system vi har just nu, och så som marknaden ser ut nu så 
måste vi lägga ut en stor summa pengar, pengar som vi inte har, för att kunna uppfylla våra 

behov” 
Z hyr även en PaaS tjänst  som hanterar Zs lagring och programmeringsmiljö sedan 15 
månader tillbaka. Till skillnad från SaaS tjänsten där Z betalar en fast kostnad, nämner R1 att 
betalningsplanen är en s.k. “pay-per-use” vilket innebär att Z betalar för tjänsten per 
instansierad timme. R3 nämner att den avgörande anledningen till varför tjänsten köptes in 
var för att de spenderade mycket tid och resurser på underliggande infrastruktur. Sedan den 
nya tjänsten infördes tillåts Zs utvecklare fokusera på utvecklingen istället för underliggande 
infrastruktur då detta lagts över på leverantören.  
 

4.2.2 Ekonomi  
X har en specifik kostnad för varje tjänst som leveras till dem. Det finns en fast och rörlig 
kostnad i tjänsterna. X betalar en grundavgift för t ex. en mailtjänst och sedan tillkommer 
avgifter för hur många användare det finns samt hur mycket diskyta de utnyttjar för 
mailtjänsten. För det CRM-system som X använder betalar dem en fast licenskostnad samt 
en avgift för upp till hundra användare.  
X valde att byta leverantör för infrastrukturen för två år sedan. Anledningen till detta var för 
att den nya leverantören hade ett högre SLA för X och att det ingick mer i leveransen. Detta 
ledde till ökade kostnader för X då månadskostnaden gick från 800,000 kr till ungefär en 
miljon kronor, eftersom det tillkom ett flertal andra tjänster som X tidigare behövt göra 
manuellt.  På frågan angående vilka skalmöjligheter som leverantörens tjänst eventuellt 
medför svarar R1 att de betalar en summa per användare och en summa per 
diskutnyttjande. Om användarna skulle minska med 200 personer så minskar även 
kostnaderna och tvärtom.  
X har inte använt någon ekonomisk värderingsmodell (PENG-, femmodellen) vid sin 
ekonomiska utvärdering av investeringen eftersom R1 anser att huvudsyftet inte var att 
minska kostnaderna: 
 

” - Det är som att bygga vägar. Du måste ju ha vägarna.” - R1 
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Vidare påstår R1 att X personalbehov har minskat sedan övergången. Innan övergången till 
det nya systemet hade X ett antal drifttekniker. Idag har de en anställd som sköter 
systemadministrationen, vars arbetstid har reducerats till 25 procent.  
Slutligen tillägger R1 att de håller på med en studie där de tänker gå över med mail till 
molnet, och då kommer dem köra Office 365. För två år sedan kollade X upp detta, men 
valde att avstå då integrationen med befintliga system var dåligt. Idag är integrationen 
mycket bättre och studien har återupptagits.  
 

“ - Vi kommer ju tjäna pengar på att köra i molnet. Vi kommer att få tillgång till större 
mailboxar och tillgängligheten kommer att öka och så vidare, men vi måste ju säkerställa, vi 

måste verkligen säkerställa att funktionaliteten är den samma.”- R1  
 

Detta lyfter R1 fram som det största problemet med molntjänster, hur den nya tjänsten ska 
integreras med befintliga system.  
 
R2 säger att Y har gjort en upphandling som resulterat i ett projektpris där projektet innebär 
att gå från lokal infrastruktur till att lägga det i molnet. Detta för att det är kostsamt att driva 
egen infrastruktur, enligt R2. Y kommer även betala en månadskostnad för de olika 
tjänsterna leverantören tillhandahåller bl.a. Microsofts Office 365. Angående vilken 
påverkan övergången har på Y:s personalbehov säger R2 att han inte har något 
personalansvar och kan därför inte svara på den frågan. R2 nämner dock att det inte är 
någon omöjlighet att en minskning kommer ske. Y har precis som X inte använt sig av någon 
ekonomisk värderingsmodell vid sin utvärdering av investeringen. De har dock jämfört de 
faktiska kostnaderna i deras befintliga system gentemot leverantörernas tjänster.  
Införandet av molntjänsten kommer leda till lättare budgetering då Y vet exakt vad 
kostnaden kommer att hamna på till skillnad från att driva saker i egen regi där man inte vet 
var man hamnar eftersom tekniken förändras och att teknik passar dåligt ihop med annan, 
redan befintlig teknik. R2 tillägger även:  
 
“- Man vet vad man har för kostnader, på det sättet är det gynnsamt. Det blir mycket enklare 

att budgetera med fasta kostnader än med rörliga.” 

Angående Zs CRM-system använder man sig av en premiumtjänst som man betalar en fast 
kostnad för i månaden. Premiumtjänsten tillåter Z att ha upp till 40 användare, upp till 30gb 
datalagring samt 30.000 kontakter. R3 hävdar att de kunnat se en tydlig ökning av försäljning 
efter införandet av CRM-systemet. Detta eftersom de hinner hantera fler kunder än vad de 
tidigare kunnat göra med det manuella systemet. Post-it lappar och papper med kundernas 
uppgifter har försvunnit  och deras säljare kan på ett helt annat sätt hantera och komma åt 
denna information. P.g.a. detta har Z’s sälj-avdelning lyckats etablera fler kundkontakter 
genom att försäljarna har varit pålästa och därmed haft snabb tillgång till deras information. 
R3 berättar vidare att Z inte använde sig av någon ekonomisk värderingsmodell vid 
införandet av CRM-systemet:  
 

“Då vi är ett litet företag och betalar en fast månadskostnad för systemet insåg vi att 
kostnaderna för det inte skulle bli särskilt stora” 
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Med detta sagt bygger R3 vidare på att den värdering som gjordes var helt enkelt att väga in 
vilka kostnader som skulle kunna uppstå och vilka fördelar de nya tjänsterna skulle kunna 
tänkas medföra.  
 
R3 berättar att publicera en webbsida går otroligt snabbt och smidigt med PaaS-tjänsten. 
Där kan de även enkelt konfigurera och kontrollera dataflödet på sidan och skala upp och 
ner vid behov i realtid. Uppdateringar  av programvaran är något som sker kontinuerligt och 
är inte heller någonting som Z behöver spendera resurser på. De tidigare licenskostnaderna 
för Zs lokalt installerade programvara har försvunnit, och övergått i avgiften till 
leverantören.  Z nämner dock att de inte har behövt reducera personalstyrkan efter 
införandet av molntjänsten, utan de som tidigare hade som arbetsuppgift att underhålla 
infrastrukturen kan idag fokusera på utveckling.  
 

4.3 Litteraturresultat  
Kepes (2011) hävdar att det finns stora ekonomiska besparingar att hämta från en övergång 
till molnet. Dessa besparingar kan uppnås på två olika sätt, direkt eller indirekt. Direkta 
besparingar erhålls av företag när de med hjälp av molntjänster sänker sina faktiska 
kostnader. Indirekta besparingar uppnås genom att molntjänster tillåter företag att öka sitt 
fokus på sin kärnverksamhet istället för kringgående detaljer gällande hårdvara och teknik.  
 
Kostnadsbesparingar och en önskan att fokusera på sin kärnverksamhet är de vanligaste 
motiven för en molntjänst (Venters & Whitley, 2012). 

4.3.1 SaaS påverkan på kostnaderna 
Istället för att köpa mjukvarulicenser för varje enskild dator så kan ett företag köpa 
mjukvaror i molnet. Dessa program kommer endast användas av de som behöver 
programmen. Kostnaden för program som är utformade för att ansluta till Internet är 
mycket lägre än motsvarigheten för persondatorer. Om en mjukvara inte används speciellt 
mycket kan man enkelt betala per timme. En användare som använder SaaS kan vara säker 
på att mjukvaran är uppdaterad och slipper uppdatera själv, eller betala en 
uppgraderingsavgift. (Arutyunov, 2012) 
 
Med SaaS och pay-per-use modellen försvinner dolda kostnader relaterade till 

mjukvaruanvändning. Dolda kostnader utgörs bl.a. av underhåll, installation och uppdatering 

av mjukvara. Vid traditionell användning och inköp av mjukvara kan dolda kostnader tvinga 

ett företag att sin öka sin IT-budget med upp till 80 procent (Waters, 2005). 

 

4.3.2 PaaS påverkan på kostnaderna 
Plattform as a Service underlättar utveckling och driftsättning av applikationer utan 

kostnaden och komplexiteten i att köpa och hantera den underliggande infrastrukturen som 

krävs för att stödja hela livscykeln för att bygga och leverera webbapplikationer och tjänster 

helt tillgängliga på internet. Denna plattform består av programvaruinfrastruktur som 

vanligtvis innehåller en databas, mellanprogram, och utvecklingsverktyget (Bhardwaj et al, 

2010). 
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4.3.3 IaaS påverkan på kostnaderna 
När mjukvara och tjänster flyttas till servrar som tillhör molnleverantören, kan servrar i det 

egna datacentret läggas ned, vilket sparar både pengar på ström och kylning. Genom detta 

så försvinner kostnaderna för lokalhyran, och på så vis kan ytterligare pengar sparas 

(Arutyunov, 2012; Marston et al., 2011).  Man har även uppskattat att omkring 53 % av 

kostnaden för ett datacenter avser el och kyla vilka försvinner när molnleverantören tar över 

företagets serverhall (Zhang et al., 2010; Venters & Whitley, 2012). En molntjänstleverantör 

har möjlighet att lägga sitt datacenter på en sådan geografisk placering där strömförsörjning 

och kylning är billigare och potentiellt mer miljövänligt. Ett sådant stort datacenter kan också 

dra nytta inom bandbredd, verksamhet, personal, mjukvara och hårdvara som leder till 

minskningar av kostnaderna för dessa resurser (Armbrust et al., 2010; Venters & Whitley, 

2012; Bhardwaj et al, 2010). 2012 konsumerade Google 2.26 terawattimmar. Detta är mer 

än 200,000 amerikanska hem. Mycket av denna el gick till att kyla ner servrarna. 

I en artikel i The wall street journal intervjuas Al Verney, talesman på Google Benelux, där 

han säger att:  

 
"When building a data center, there are a whole bunch of cost items involved. These include 

the cost of land, the actual building and the server equipment. But what has been the main 

focal point in recent years is the cost of cooling servers." 

(Grundberg & Rolander, 2011) 
 

De konventionella servrarna hos ett företag används bara 10-15 procent. I perioder så finns 

resursbehov för de resterande 85-90 procenten. Med andra ord så är dessa resurser inaktiva 

stora delar av tiden. Genom att använda den önskade mängden datorresurser i molnet, när 

som helst, kan företag minska kostnaderna för utrustning och underhåll upp till 50 %. 

(Arutyunov, 2012). En annan fördel med molntjänster är att genom att lägga upp sin 

infrastruktur i molnet minskar även efterfrågan på utbildad personal, och på så sätt minskar 

kostnaderna (Venters & Whitley, 2012).  

 

4.4 Armbrusts ekvation 

 
FIGUR 7. ARMBRUSTS EKVATION (ARMBRUST ET AL, 2009) 
 

Armbrusts et al. (2009) ekvation (figur 7) beskriver vinstskillnaden mellan lokal infrastruktur 
och IaaS, där den vänstra sidan representeras av IaaS och den högra av den lokala 
infrastrukturen. Olikhetstecknet är en indikation på vilka möjligheter tjänsterna har till större 
vinstmarginal. 
 
Den vänstra sidan multiplicerar nettointäkten per användartimme (där intäkten realiseras 
per användartimme minus kostnaden för att betala för molntjänsten per användartimme) 
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med antalet användartimmar, vilket ger den förväntade vinstmarginalen från att använda 
molntjänster.  
 
Högra sidan beräknas likadant med undantaget att kostnaderna för varje användartimme 
divideras med den procentuella resursanvändningen. När resursanvändningen uppnår 1.0 
blir resultatet ekvivalent för de båda sidorna. Armbrust et al. (2009) hävdar dock att tidigare 
teorier visar på att ju högre resursanvändning desto längre svarstid får systemet. Av ett 
företags totala resurser används i praktiken oftast mellan 60 och 80 procent. 
 

4.5 Grossmans ekvation 
Grossman jämför att ha servrar i molnet kontra att ha servrar lokalt. Anta att du behöver 100 
servrar över tre år. Ett alternativ är att hyra dem för $0.4/timme. Detta kommer att kosta:  

100servrar * $0,4 * 3 år * 8760 timmar/år = $1,051,200 

Ett annat alternativ är att köpa servrarna. Anta att en server kostar runt $1500 Då behövs 
två personer som tar hand om dessa som har en lön på $100,000 per år. Servrarna kommer 
att kräva 150 watt var, där kostnaden är$0,10 per kilowattimme. Då kostar det $13,140 per 
år, att driva 100 servrar. 

(100servers * $1500) + (3 år * $13,140 elektricitet/år) + (3 år * 2tekniker * $100,000) = 
$789,420. 

Så om servrarna körs 100 procent blir kostnaden lägre vid en lokal installation. Men om 
servrarna körs på 75 procent eller mindre blir det första alternativet billigare. Eftersom ett 
företags resurser oftast används mellan 60- 80 procent blir det första alternativet billigare, 
vilket stärks av Armbrust et. al (2009). 

Detta är enligt Grossman bara en uppskattning och alla kostnader har inte tagits i beräkning, 
men det är uppenbart att använda en pay-as-you-use model är att föredra. 
 

4.6  Värdenytta   
Enligt en artikel i Computer Sweden skriver Ryde (2013, november) att nära 80 procent av de 
chefer i Sverige anser att möjligheten till att kunna jobba utanför kontoret leder till högre 
produktivitet. Detta från en undersökning som Regus har gjort. 
 
I enlighet med Edvardsson & Frydlinger (2013) ligger ökad produktivitet och intäkter till 
grund för många företag när de väljer att övergå till en molntjänst.  
En marknad utgörs av utbyten mellan tjänster, varor och pengar. Mervärdet för de 
inblandade parterna uppstår i relationen mellan varje utbyte. Angående ett införande av 
molntjänster så skapar sig konsumenten ett mervärde när denne med sänkta kostnader 
lyckas erhålla motsvarande tjänst man tidigare använt. Konsumenten behöver dock inte 
sänka sina kostnader för att ett mervärde ska kunna uppstå. Genom att företagets 
produktivitet och/eller intäkter ökar kan konsumenten uppnå ett mervärde till samma eller 
ökade kostnader. Vidare beskriver Edvardsson & Frydlinger(2013) att en molntjänstaffär ur 
ett kundperspektiv i första hand leder till sänkta kostnader genom att kunden inte behöver 
betala för överflödig IT-kapacitet, vilket även styrks av Taylor (2011) tillsammans med 
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Grossman (2009) som hävdar att konsumenten minskar sina kostnader med molntjänster i 
det avseende att de endast betalar för de resurser och den programvara som de använder. 
Kostnadsreducering för kunden kan även uppstå genom att kunden inte behöver hantera 
avseenden som säkerhet, underhåll och drift, utan är något som sköts av dennes leverantör 
(Arutyunov, 2012; Marston et al., 2011; Edvardsson & Frydlinger). 
Med en PaaS tjänst ökar utvecklarnas produktivitet då bl.a. behovet av manuella 
uppdateringar försvinner och utvecklarna tillåts fokusera på utvecklingen fullt ut (Bhardwaj 
et al, 2010). PaaS möjliggör även att applikationer kan testas samt utvecklas snabbare då de, 
i enlighet med Armbrust et al (2009), prioriteras då manuella installationer av paket och 
mjukvara försvinner. Edvardsson & Frydlinger (2013) hävdar att en PaaS tjänst även leder till  
en snabbare “time-to-market”. 

 
5.Analys 

 
I detta avsnitt analyseras resultatet från intervjuerna och framtagen litteratur. Avsnittet är 
till en början indelat i tre olika kategorier utifrån PENG-modellen, direkt nytta, indirekt nytta 
och svårvärderad nytta. 

 

5.1 Direktnytta 
R1 nämnde i intervjun att företaget X hyr infrastruktur från en leverantör då de själva inte är 
så duktiga på det. Detta leder till reducerade hårdvarukostnader då företaget inte behöver 
köpa in servrar och annan hårdvara (Arutyunov, 2012; Marston et al., 2011; Edvardsson & 
Frydlinger). Avsaknaden av servrar gör att företaget X inte behöver underhålla dessa och 
därmed reduceras personal- och driftbehovet samt kostnaderna för dessa (Venters & 
Whitley, 2012). Utan en egen serverhall innebär att både lokalhyra och kostnader runt 
omkring så som uppvärmning och kylning av serverhall försvinner  Arutyunov, (2012); 
Marston et.al., (2011). Genom att strategist välja ut en molntjänstleverantör som har sin 
serverhall  i ett kallt klimat som tillåter låga kylningskostnader och där elpriset är lågt kan 
man reducera kostnaderna med upp till 53 procent (Zhang et al., 2010; Venters & Whitley, 
2012). Att välja molnjänstleverantör efter geografisk placering har därför blivit ett större 
fokus än tidigare (Grundberg & Rolander, 2011).  
En annan aspekt som Armbrust et al., (2009);Arutyunov, (2012) nämner är att en vid en lokal 
serverhall behöver företaget ha en övertilldelning av resurser, i synnerhet hårdvara, för att 
kunna möta efterfrågan när den är som störst. Eftersom efterfrågan är något som varierar 
under olika tidsperioder kommer företagets resurser som användes när efterfrågan var som 
störst, inte behövas i samma utsträckning när denna sedan sjunker. Detta leder med till att 
företagen besitter resurser som är överflödiga för stunden och därmed betalar för oanvänd 
hårdvara (Grossman, 2009; Taylor, 2011). Detta är något Y med sitt projekt: “tömma 
serverrummet”, utöver beräkningar på kostnadsreduceringar inom personal- och 
underhållsaspekter, tjänar på. Detta i enlighet med Zhang (2010) som nämner att resurser 
kan allokeras efter efterfrågan, vilket skapar möjlighet till stora kostnadsbesparingar. 
 
Bytet av leverantör ledde till ökad månadskostnad för X. Detta kan till en början ses som 
något negativt, men i och med bytet fick de mer för pengarna och ett högre SLA-avtal och på 
så sätt skapade sig mervärde. Företaget X använde tidigare ett lokalt CRM-system men valde 
att byta till Microsofts CRM-system då kostnaden för licenserna blev lägre. Med ett CRM-
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system i molnet kan leverantörens instans av programvara snabbt uppdateras och nå ut till 
samtliga kunder på ett effektivare sätt. Detta sparar både tid, pengar och resurser 
(Arutyunov, 2012; Edvardsson & Frydlinger 2013; Bhardwaj et al, 2010). 
 
Då konsumenten inte kontrollerar molnets underliggande infrastruktur själva, som nämns i 
kapitel 2.3.1, minskar personalbehovet. Detta påpekar R1 då deras personalbehov minskade 
vid införandet av molntjänster. Antalet drifttekniker reducerades, vilket leder till mindre 
personalkostnader. Att personalbehovet sjunker stämmer överens med vad Brumm (2012, 
December) skriver i sin artikel i Computing Now.  Denna kostnad kan ha en stor påverkan på 
längre sikt. (Armbrust et al., 2010; Venters & Whitley, 2012; Bhardwaj et al, 2010).  
 
För att en IT-tjänst ska skapa värde fullt ut måste processerna och funktionerna stämma 
överens med befintliga system (Edvardsson & Frydlinger, 2013), något som R1 betonar är 
vara väldigt viktigt. Detta var ett problem för företaget X som för två år sedan hade 
ambitioner till en övergång med mail till molnet. I och med att integrationen är bättre i 
dagsläget har detta tagits upp igen då R1 menar att de kommer tjäna pengar det.  
 
Y:s projekt med att gå över med infrastrukturen till molnet kommer leda till reducerade 
kostnader i det avseende att de överlåter sin infrastruktur till en extern leverantör. Då deras 
serverhall och hårdvara plockas bort försvinner kostnader för drift- och underhåll för dessa 
och leder även till minskade personalkostnader i och med att personalbehovet sjunker 
(Grossman, 2009).  
 

5.2 Indirekt nytta 
Att överlåta infrastrukturen till en extern partner tillåter företaget att fokusera på sin 
kärnverksamhet (Kepes, 2011), vilket är ett av de största motiven till varför företag väljer att 
övergå till molntjänster. Ett ökat fokus på kärnverksamheten leder i majoriteten av fallen till 
ökad produktivitet, vilket i sin tur leder till ökade intäkter (Venters & Whitley, 2012). 

Att produktiviteten skulle öka stämmer inte överens med vad R1 nämner i intervjun ,då i 
deras fall, har produktiviteten inte ökat. Anledningen till detta var att företag X hade 
infrastrukturen hos en annan leverantör tidigare och därför blev det ingen skillnad. 
 
Anledningen till Y:s flytt av infrastruktur till molnet är, enligt R2, att det är väldigt kostsamt 
och komplext att driva egen infrastruktur, vilket bekräftas av Grossman (2009) & Armbrust 
et. al. (2009) ekvationer. Efter flytten tillåts de fokusera på sin kärnverksamhet i högre 
utsträckning, istället för tekniken bakom infrastrukturen (Taylor 2011). Detta leder till, 
utöver den tidigare beskrivna direktnyttan som uppstår vid deras projekt “tömma 
serverrummet”,  ökad produktivitet hos företaget, då de tillåts prioritera sitt fokus och sina 
resurser (Kepes, 2011; Venters & Whitley, 2012).  
Y har fått ett fast projektpris av leverantören vilket enligt R2 leder till enklare budgetering, 
vilket medför bättre översikt över ekonomin och det i sin tur möjliggör noggrant planerade 
investeringar då man vet mer exakt hur stora utgifterna och kostnaderna blir. Att en 
molntjänst medför enklare budgetering stämmer överens med vad Landa (2009, Juni) skriver 
i sin artikel. 
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Vid en lokal installation kan bl.a faktorer som elpris och underhåll variera, till skillnad från en 
molntjänst där leverantören står för kostnader av denna karaktär (Grossman, 2009). En Saas-
tjänst innebär möjligheten att komma åt jobbdokument utanför kontoret. 
Detta bekräftar R3 som en av anledningarna till varför de kan idag kan se en ökning i 
försäljningen av företagets produkter. R3 nämner att Zs CRM-system kan nås av företagets 
anställda från alla plattformar och därmed användas överallt, i synnerhet via de anställdas 
smartphones. R3 bygger vidare på att försäljarna inte längre är bundna till kontoret för att 
kunna “kolla upp” en kund, utan nu har de all information tillgänglig i telefonen/laptopen 
och kan snabbt få tillgång till viktig kundinformation, exempelvis innan kundmöten/samtal.  
Detta utgör en indirekt nytta då produktiviteten ökar, vilket Brian Jones, CIO för Smiths C 
Group, nämner i en intervju: 
 

 

“Molnet börjar ge oss möjligheten att fria våra anställda från att vara bundna till enskilda 
enheter för att komma åt viktig information”  (Taylor 2011).  

 
Denna möjlighet kan även tänkas ha en motsatt effekt. Gränsen för arbete och fritid blir mer 
diffus och möjligheten att ta med sig jobbet hem blir lättare än tidigare vilket kan leda till 
utbrändhet/sjukskrivning (hämmad produktivitet) bland företagets anställda.  
 
Vid ett scenario där företaget behöver öka sin lagringskapacitet kommer mer dataresurser 
behövas. Vid en lokal installation, bortsett från hård- och mjukvarukostnaderna, tillkommer 
även kostnader och resurser för inköpsprocessen. En process som förbrukar tid och resurser, 
då företaget tvingas lägga arbetskraft på uppgiften (Edvardsson & Frydlinger 2013; Kepes 
2011). Vid en IaaS-lösning försvinner en sådan process och företagets anställda kan fokusera 
på väsentligare uppgifter som har större kopplingar till företagets kärnverksamhet (Kepes, 
2011; Venters & Whitley, 2012). Företagets produktivitet kommer att främjas vilket i de 
flesta fall leder till ökade intäkter. I enlighet med Edvardsson & Frydlinger (2013) möjliggör 
även PaaS ett ökat fokus på uppgiften i sig, istället för kringgående element som 
uppdateringar och installationer. Nämnt tidigare är att detta leder till, förutom ökad 
produktivitet, en snabbare time-to-market för företagets produkter. Detta skapar ökade 
möjligheter för företaget att öka sina intäkter, då deras produkt når marknaden snabbare. 
Detta är vad R3 menar med att det går otroligt snabbt och smidigt att publicera och 
underhålla en webbsida. Dock vet inte R3 något om de tjänar mer pengar p.g.a. snabbare 
time-to-market. 
R3 bygger vidare på att efter införandet av Zs PaaS lösning har resurser som tidigare 
belastats på underliggande infrastruktur kunnat omlokaliseras och blivit tilldelade uppgifter 
som bidrar till företagets kärnverksamhet då ansvaret för servrar och licenser har flyttats 
över på leverantören. Detta i enlighet med (Venters & Whitley 2012; Bhardwaj, 2010; Kepes 
2011; Edvardsson & Frydlinger, 2013) som hävdar att fokus på uppgiften ökar när företaget 
inte behöver fokusera på tekniken bakom. 
 
R3 har sett en tydlig ökning på försäljning efter införandet av sitt CRM-system eftersom 
produktiviteten ökat. Detta eftersom CRM-systemet agerar hjälpmedel för Z’s försäljare i 
hanteringen av företagets kunduppgifter. Tidigare hanterades all sådan information 
manuellt av företagets försäljare. Genom att CRM-systemet administrerar och organiserar 
kundernas uppgifter, nämner R3 att Z’s försäljare lyckats bearbeta fler kunder i timmen och 



26 
 

att de kan se en tydlig ökning i antalet sålda produkter sedan införandet av CRM-systemet. 
Detta stämmer överens med vad (Kepes, 2011; Venters & Whitley, 2012) säger med att 
molntjänster tillåter företag att fokusera på sin kärnverksamhet, vilket indirekt leder till ökad 
produktivitet.  SaaS lösningar möjliggör, med sin Multi-tenancy arkitektur, att uppdateringar 
av programvara når ut till kunden mycket snabbare än vad den traditionella leveransen av 
mjukvara tidigare inneburit. Detta är något som indirekt leder till ökade intäkter då tiden och 
resurserna som används för att installera ny programvara eller uppdateringar av befintlig 
programvara överlåts till leverantören och företaget tillåts till en annan grad att fokusera på 
sin kärnverksamhet (Arutyunov, 2012).  
 

5.3 Svårvärderad nytta 
Innan X övergång till molnet hade de ett antal anställda drifttekniker. När övergången sedan 
realiserades minskade personalbehovet och tjänster reducerades. Detta kan komma att 
påverka företagets image negativt, både internt och externt då medarbetare tvingas lämna 
deras nuvarande tjänster. Dålig image internt kan ha oönskade effekter på arbetarnas 
förtroende till företaget och därmed minska produktiviteten inom gruppen. En negativ 
image utåt kan vara dålig PR för företaget vilket leder till att kunderna väljer konkurrenterna 
istället och företagets efterfrågan på arbetsmarknaden reduceras.  
Att införa en molntjänst i en insamlingsorganisation medför att givarnas gåvor investeras i 
rätt saker istället för t ex. onödiga hårdvarukostnader. Om detta är något som givarna 
känner till kan förtroendet öka för organisationen. 
En annan svårvärderad nytta är att om ett företag är öppna för att ta till sig ny teknik, vilket 
kan ses som att företaget inte är förlegat och därför bli mer attraktivt och därmed locka till 
sig kunder och arbetssökande. Något som R3 nämner var något som var i åtanke vid 
investeringen i Z’s CRM-system.  
 

5.3 Skalbarhet och Elasticitet 
Skalbarhet medför inte bara minskade kostnader. Då efterfrågan ökar behöver kunden öka 
sin prestanda och diskutrymme(Armbrust et. al,  2009; Edvardsson & Frydlinger, 2013). I X 
fall ökade kostnaderna för mail mer än vad de tidigare prognostiserat. Detta berodde på att 
den genomsnittlige användaren lagrade större mängder data än vad de hade räknat med. En 
anledning till detta var att när användarna har möjlighet till större lagringsutrymme så 
kommer det att utnyttjas. Detta ledde till ett intensifierat behov av diskutnyttjande, vilket i 
sin tur medförde ökade kostnader. Värt att notera är att X ändå inte betalade för mer än de 
utnyttjade och att SaaS tjänsten som sådan blev billigare.  
 
Figur 6 illustrerar skillnaderna i förmågan att kunna möta efterfrågan med motsvarande 
kapacitet och resurser. När efterfrågan “toppar” behöver kapaciteten vara därefter. I en 
lokal serverhall är man därför tvungen att ha hårdvara och resurser redo när det tillfället 
kommer, om man inte har det överbelastas sidan av inkommande datatrafik och efterfrågan 
sjunker med tiden (Armbrust et. al, 2009; Edvardsson & Frydlinger, 2013) (figur 3c). I 
scenarion där företaget besitter kapacitet för att möta högsta möjliga efterfrågan 
uppkommer nästa problem, vad händer när denna sjunker? Företaget får då överblivna 
resurser som blir onödiga (figur 6). I IaaS har konsumenten möjlighet att styra 
resursanvändningen så att den följer efterfrågan och man betalar inte för mer än vad som 
används ( Kulkarni, Sutar, Gambihr,  2012). Detta stämmer överens med vad R1 nämner om 
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skalmöjligheten i intervjun (Kap.4.2.2) och förklaras grundligare med Edvardsson & 
Frydlingers (2013) exempel i kap.2.5. 
 

 
FIGUR 8. ERIKSSON & SKOGLUND (2013) 

5.5 Intäktsanalys av lokala installationer kontra IaaS 
I detta exempel jämförs två fiktiva företag med Armbrusts et al. (2009) ekvation (figur 7) där 
det ena använder sig av IaaS, tillhandahållen av en leverantör och det andra av en lokal 
serverhall. Siffrorna som används återspeglar inte verkligheten utan är endast till för att 
illustrera skillnaden.   
 

 

100Cloud   x (10 - 5Cloud) > 100Datacenter x (10 - 5Datacenter) 
                          0.8 

100 x 5 =500          100 x 3,75 = 375  

 

 

Resultaten från de olika ekvationerna illustrerar intäkten för det totala antalet 
användartimmar.  Där en användartimme representerar den tid en slutanvändare spenderat 
på företagets tjänst. Den totala summan av användartimmar multipliceras med summan av 
subtraktionen mellan intäkten och kostnaden för varje användartimme.  
 

Företaget som använder IaaS tjänar 500 per användartimme medan företaget med lokala 
installationer får en vinst på 375 per användartimme. En molntjänst skapar ett större värde 
för företaget i det här exemplet eftersom med molntjänsten betalar företaget enbart för de 
resurser de använder. Något som tidigare lyfts fram av Edvardsson & Frydlinger (2013) och 
beskrivs vara den största anledningen till varför kostnadsbesparingar kan uppnås med en 
molntjänst. 
Studien utgår (i enlighet med Armbrust et al. (2009)) från att prissättningen är 
användningsbaserad där konsumenten betalar för den mängd data som används. Armbrust 
et al. (2009) antar även att kundens intäkter är direkt proportionella mot det totala antalet 
användartimmar. Detta antagande ligger i linje med de reklamintäktsmodeller där antalet 
annonser är ungefär proportionell mot den totala besökstid som slutanvändaren spenderar 
på tjänsten. 
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Direktnytta Indirekt nytta Svårvärderad nytta 

Minskade hårdvarukostnader  Ökad produktivitet Bättre image 

Reducerade driftkostnader Större fokus på 
kärnverksamhet 

Bättre PR 

Reducerade underhåll- och 
installationskostnader 

Lättare budgetering Nyanserat - Ta till sig 
ny teknik 

Reducerade licenskostnader Ökad tillgänglighet   

 

Reducerade personalkostnader Snabbare Time-To-
Market 

 

 

Skalbarhet/Elasticitet  

 

 

 

Figur 9 (Eriksson & Skoglund, 2013) Illustration över vilka områden en molntjänst skapar nytta 
samt kostnadspåverkan för ett företag. 
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6. Diskussion  
 

I detta avsnitt diskuteras intervjuerna samt resultatet från litteraturstudien. 

 
Capgeminis undersökning från 2012 visar på att 52 procent av de största globala företagens 
huvudsyften med molntjänster var att sänka kostnaderna. R1 kategoriseras därför in hos de 
andra 48 procenten eftersom X huvudsyfte inte har varit att sänka kostnaderna.  
I R1’s fall, där kostnaderna för IaaS ökade, stämmer inte överens med vad Armbrust et. al 
(2009) och Grossmans (2009)  ekvationer säger om kostnadsbesparingar gällande IaaS. Detta 
beror på att i R1s fall gick dem från en molntjänstleverantör till en annan och inte från en 
lokal installation.  
R1 hävdar att tillgängligheten ökar i samband med införandet av deras CRM system som en 
molntjänst och att kostnaderna för tjänsten som sådan blev lägre. Detta stämmer överens 
med vad Arutyunov (2012) och Taylor (2011) skriver om i sina artiklar. 
R1’s personalbehov  minskade vid införandet av CRM-systemet, vilket i detta fall stämmer 
överens med vad Arutyunov (2012) och Armbrust et al. (2010) skriver om att personalbehov 
oftast minskar vid införandet av molntjänster eftersom behovet av underhåll, drift och 
installationer försvinner då detta läggs över på leverantören. 
Angående skalbarhetens påverkan på kostnaderna styrker R1 Kulkarni, Sutar, Gambihrs 
2012, Armbrust et. als (2009), Edvardsson & Frydlingers (2013) och Zhangs(2010) teorier om 
skalbarhetens påverkan på kostnaderna. X betalar endast för de data dem använder och har 
inga onödiga kostnader för oanvända komponenter. Eftersom R1 betalar en rörlig kostnad 
kommer kostnaderna kunna ökas vid behov för att sedan sänkas när behovet sjunker. 
R1 nämner även att de aldrig har skött infrastrukturen själva eftersom att det ansågs ta onödig tid 

och resurser, resurser som inte behövs eller som kan omlokaliseras till andra områden. Detta styrks 

av Kepes (2011); Taylor (2011); Venters & Whitley(2012) som hävdar att med infrastrukturen i 

molnet (IaaS) kommer resurser i personal och pengar kunna effektiviseras eftersom 

arbetsuppgifter som underhåll, drift och installationer försvinner.  

 

R2s projekt med att tömma serverrummet grundar sig i att det är väldigt kostsamt att driva 

egen infrastruktur. R2 nämner att två bidragande orsaker till varför kostnaderna drar i väg är 

el och nedkylning .Genom att R2 drar igång “tömma serverrummet”-projektet kommer 

dessa kostnader försvinna vilket Arutyunov ( 2012); Marston et al. (2011); Zhang et al. (2010) 

& Venters & Whitley (2012) bekräftar. 

R2 säger att det kommer bli enklare att budgetera efter flytten till molnet: 

“- Man vet vad man har för kostnader, på det sättet är det gynnsamt. Det blir mycket enklare 

att budgetera med fasta kostnader än med rörliga.” 

Detta stämmer överrens med vad Landa (2009) skriver i sin artikel. 
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R2 nämner även att fördelen blir att de inte behöver veta all teknik bakom tjänsten, utan att 

det bara är tjänsten som sådan som blir intressant. Detta styrks av Kepes (2011) och Taylor 

(2011) som hävdar att företag tillåts att fokusera på sin kärnverksamhet istället för all 

underliggande teknik och kan därmed avvärja resurser till sådant som faktiskt grundar sig i 

företagets kärnstruktur, vilket de även bygger vidare på kommer att främja företagets 

produktivitet. Detta bekfräftas även av Arutyunov (2012), Marston et al. (2011) & 

Edvardsson & Frydlinger (2013). 

R3 kan se en tydlig ökning av att  produktiviteten har ökat efter införandet av CRM systemet. 

I överensstämmande med Kepes (2011) och Taylor (2011) hävdar R3 att Z’s anställda har 

kunnat lägga ett större fokus på sin dagliga uppgift nu när systemet agerar hjälpmedel. Detta 

nämner Kepes (2011) och Taylor (2011) vara en av de bidragande orskerna till att just 

produktiviteten hos företag ökar. Edvardsson & Frydlinger (2013) bygger vidare på att 

genom att produktiviteten ökar så skapas en indirekt nytta, vilken de skapar sig ett värde 

igenom.  

Angående Zs PaaS lösning har företagets utvecklare undgått att belastas med 

arbetsuppgifter gällande server och uppdatering av programvara.  

Enligt Bhardwaj et al. (2010) underlättar en PaaS-lösning driftsättningen av applikationer, 

vilket även R3 påpekar i intervjun.  Edvardsson & Frydlinger (2013) menar att en snabbare 

driftsättning ökar möjligheten till större intäkter då produkten når marknaden snabbare, 

vilket R3 inte har några siffror på. 
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7. Slutsats 

 

 
I detta kapitel redovisas studiens slutsats och besvarar syftet samt frågeställningen. Vidare ges 
förslag till vidare forskning inom ämnet. Framtaget ur denna uppsats är hur ett företags 
kostnader påverkas efter införandet av en molntjänst samt vilken nytta den nya tjänsten medför.  

 
Studiens syfte samt frågeställning formulerades enligt följande: 

 Leder molntjänster till minskade kostnader?  
 På vilka sätt kan molntjänster skapa nytta för företag? 

 

Resultatet som har framkommit ur denna studie visar att vid ett införande av IaaS från en 
lokal infrastruktur, minskar personal och hårdvarukostnader, därmed minskar även 
underhåll och drift-kostnader (Zhang et al., 2010; Venters & Whitley, 2012), vilket Armbrust 
(2009) och Grossmans (2009) ekvationer påvisar. Även fast Grossmans ekvation påvisar att 
det blir dyrare att ha infrastrukturen i molnet så blir det i praktiken aldrig bli dyrare eftersom 
servrarna aldrig kommer att köras till 100 procent. Med en IaaS lösning kan företaget 
fokusera mer på sin kärnverksamhet än tekniken bakom infrastrukturen,detta leder till ökad 
produktivitet, vilket styrks av Kepes (2011). 
 

Vid en övergång från lokalt installerad programvara till SaaS minskar kostnaderna.  
Faktorer som licenskostnader reduceras och tillgängligheten till tjänsten ökar,  vilket indirekt 
leder till ökad produktivitet och därmed ökar värdenyttan. Även tid för underhåll, 
uppdateringar försvinner då detta sköts av leverantören. Pengar och resurser sparas då i det 
avseende att mjukvaran blir effektivare (Arutyunov, 2012; Waters, 2005; Kepes, 2011). 
 

Bekräftat i denna studie är att de skalbarsmöjligheter som molntjänster medför utgör stora 
möjligheter för ett företag att sänka sina kostnader.(Armbrust et. al,  2009; Edvardsson & 
Frydlinger, 2013; Zhang 2010) . Dock så innebär skalbarsmöjligheten att kostnaderna är 
relativa till användandet. Med hjälp av skalbarhet betalar företagen för det faktiska 
användandet, vilket leder till parallell kostnad gentemot behov. Vid lokala installationer är 
det inte ovanligt att företag har kostnader för resurser som inte används under långa 
perioder, skalbarhet eliminerar scenarion som dessa, vilket även styrks av Zhang (2010), 
Kulkarni, Sutar & Gambihr (2012) och Armbrust et. al (2009).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa, både från insamlad litteratur och från intervjuerna,  att 
när ett företag väljer att genomföra en övergång till molnet från lokalt installerade instanser 
skapas ett nyttovärde för företaget, oavsett om det är av direkt- indirekt- eller svårvärderad 
karaktär så kommer nytta att skapas. 

Direktnytta Indirekt nytta Svårvärderad nytta 

Minskade hårdvarukostnader  Ökad produktivitet Bättre image 

Reducerade driftkostnader Större fokus på 
kärnverksamhet 

Bättre PR 

Reducerade underhåll- och 
installationskostnader 

Lättare budgetering Nyanserat - Ta till sig 
ny teknik 

Reducerade licenskostnader Ökad tillgänglighet   

 

Reducerade personalkostnader Snabbare Time-To-
Market 

 

 

Skalbarhet/Elasticitet  

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Under denna studie har det kommit till vår förståelse att ett omfattande problem gällande 

molntjänster är integreringen med befintliga system. Det hade därför varit av intresse med 

en studie som undersöker vad detta beror på och hur dessa faktorer kan tänkas lösas. 
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9. Bilagor  
9.1 Intervjufrågor 
9.1.1 R1  
Generella frågor: 

Namn? 
Företag? 
Position på företaget? 
Berätta lite kort om företaget. 

Frågor om molntjänsten: 
 Vilken leverantör/leverantörer använder ni er utav?  

o Vilka faktorer var avgörande vid valet av leverantör? 
o  ar leverantören en fast kostnad eller betalar ni “pay as you go”? 

 Vilken/vilka tjänstemodeller hyr ni av leverantören?  
 Varför valde ni att övergå till molntjänster?  
 Vad ser ni som den största skillnaden efter införandet av molntjänster?  

            
 Hur länge har ni använt er av molntjänster?   

     
 Vilken leverans/Impelementationsmodell använder ni er utav? (privat, publikt, 

gemensamt eller hybridmoln)  
o Vilka faktorer var avgörande för valet? 

 Hur upplever ni skalbarhetsmöjligheterna med er nya tjänst?  
  

Ekonomiska frågor: 

 Kan ni se några kostnadsförändringar efter införandet?  
o Vilken kostnad ser ni störst förändring i? 

(Licenskostnader?  Hårdvarukostnader? Driftkostnader?) 
o På vilket sätt har dessa kostnader påverkats? 
o Vilka kostnader har inte påverkats? 
o Har oväntade kostnader tillkommit?  
o Har ni några siffror på hur mycket kostnaderna har påverkats?  

 Vilka ekonomiska förväntningar hade ni vid införandet av molntjänsten? 
o Har de uppfyllts? I sådana fall, hur? 

 Har ni behövt plocka bort/lägga till personal efter införandet? 
o Hur ser ni på det? 

 Har produktiviteten ökat? 
o I sådant fall, hur ser den ekonomiska vinningen ut? 

 Vilka kostnader och intäkter har ni tagit i beaktande vid investeringen av molntjänst? 

http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Cloudonomics-The_Economics_of_Cloud_Computing.pdf
http://broadcast.rackspace.com/hosting_knowledge/whitepapers/Cloudonomics-The_Economics_of_Cloud_Computing.pdf
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 Har ni arbetat/arbetar ni efter någon ekonomisk värderingsmodell vid valet av 
investeringen? Ex. Peng(Värde nytta), 5modellen etc.  

 Hur skulle du vilja beskriva er molntjänsts ekonomiska effekt?   
 

Övriga frågor: 
 Har du något som du vill tillägga? 

 

9.1.3 R2  
Generella frågor: 

 Namn?  

 Företag? 

 Position på företaget? 

 Berätta kort om företaget 

Frågor om molntjänsten: 

 Vilken leverantör kommer ni använder er utav? 

1. Vilka faktorer var avgörande vid valet av leverantör? 

2.  ar leverantören en fast kostnad eller betalar ni “pay as you go”? 

 Vilken typ av molntjänst har ni tänkt att använda er utav(SaaS, PaaS, IaaS)?  

 Varför tog ni beslutet att övergå till molntjänster?  

  ad ser ni som den största skillnaden angående införandet av molntjänste
              

Ekonomiska frågor: 

 Vilka kostnader har ni beräknat ska förändras? 
1. Licenskostnader? Hårdvarukostnader? Driftkostnader? 
2. På vilket sätt kommer dessa kostnader påverkas? 

 Vilka ekonomiska förväntningar har ni vid införandet av molntjänsten   

 Kommer ni plocka bort/lägga till personal efter införandet? 

 Har ni arbetat/arbetar ni efter någon ekonomisk värderingsmodell vid valet av      
investeringen ? Ex. Peng(Värde nytta). 5modellen.  

1. Hur har ni använt modellen?  

 Anser du att det kommer bli mer gynnsamt med molntjänster, och i så fall hur och 
på. 
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Övriga frågor: 

  Har du något att tillägga? Något du tycker vi har missat eller som ska tas upp? 
 

 

 

9.1.4 R3  
Frågor om molntjänsten: 

 Vilka faktorer var avgörande vid valet av leverantör? 

  ar leverantören en fast kostnad eller betalar ni “pay as you go”? 

 Vilken/vilka tjänstemodeller hyr ni av leverantören? 

 Varför valde ni att övergå till molntjänster? 

  ad ser ni som den största skillnaden efter införandet av molntjänster?            

 Hur länge har ni använt er av molntjänster?    

 Hur upplever ni skalbarsmöjligheterna med er nya tjänst?  

Ekonomiska frågor: 

 Kan ni se några kostnadsförändringar efter införandet?  
 Vilken kostnad ser ni störst förändring i? (Licenskostnader?  Hårdvarukostnader? 

Driftkostnader?) 
 Har oväntade kostnader tillkommit?  
 Har ni några siffror på hur mycket kostnaderna har påverkats?  
 Vilka ekonomiska förväntningar hade ni vid införandet av molntjänsten? 

o Har de uppfyllts? I sådana fall, hur? 
 Har ni behövt plocka bort/lägga till personal efter införandet? 
 Har produktiviteten ökat? 

o I sådant fall, hur ser den ekonomiska vinningen ut? 
 Vilka kostnader och intäkter har ni tagit i beaktande vid investeringen av molntjänst? 
 Har ni arbetat/arbetar ni efter någon ekonomisk värderingsmodell vid valet av 

investeringen ? Ex. Peng(Värde nytta), 5modellen etc.  
 Hur skulle du vilja beskriva er molntjänsts ekonomiska effekt?   

 
Övriga frågor: 

 Har du något att tillägga? Något du tycker vi har missat eller som ska tas upp? 
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