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Sammanfattning 

Cloud computing som teknologi kan användas för att som leverantör överta ansvaret för lagring, 
drift och underhåll av mjukvaruprodukter från kunder. Med cloud computing kan produkter 
som historiskt köpts av kunder istället erbjudas som tjänster, as-a-Service, över nätet vilket ger 
utrymme för nya affärsmodeller och betalningssätt. Studien syftar till att undersöka vilka 
möjligheter som finns med cloud computing för etablerade aktörer i en marknad. I teorin har 
cloud computings konsekvenser för betalningssätt, kundlojalitet och konkurrens sällan varit i 
fokus. Flertalet forskare har dessutom efterfrågat mer empiri för att testa och komplettera teorin. 
Studien har därmed gjorts som en kvalitativ studie där forskningsfrågor kring negligerade 
faktorer som cloud computings konsekvenser för kunders switching cost och leverantörers 
förändrade möjligheter att ta betalt av kunderna har ställts upp. Kontexten i vilken studien har 
genomförts är telekomindustrin. Branschen har historiskt varit en förhållandevis stängd 
verkstad men är under stort tryck av IT-företag som letar sig in i marknaden med unika 
värdeerbjudanden. Som avgränsning har en leverantör valts ut som fallföretag att representera 
etablerad aktör på marknaden. I kvalitativ anda har teori jämförts med empiri som samlats in 
från fallföretaget huvudsakligen i form av intervjuer med ett flertal respondenter på företaget 
med ämnesrelevanta kunskaper. 

I teorin har cloud computing ofta lyfts fram som en teknologi som ökar möjligheten för kunder 
att byta mellan olika leverantörer då man som kund inte binds upp av investeringar i lagring, 
infrastruktur och produktköp. Men från den empiriska undersökningen visade det sig att det 
trots allt inte blir enkelt för kunder att byta leverantör. Detta eftersom att för leverantörer med 
stora kunder är ofta mjukvaran som säljs integrerad i komplexa system och åtföljd av stora 
mängder data. Att flytta data från en leverantör till en annan och förändra väletablerade 
processer hos kunderna är ingen enkel uppgift. Att leverera produkter som tjänster över nätet 
tack vare cloud computing innebär att nya betalningssätt i form av återkommande betalning 
görs möjliga. Ur empirin kom det fram att inom telekombranschen erbjuder leverantörer 
produkter som används av mobiloperatörer som mellanhänder, där produkterna på olika sätt 
ämnar övervaka och mäta konsumenters användande. Vissa betalningssätt blir för leverantörer 
oattraktiva ifall de inte relaterar till konsumenters användande. Denna faktor har ej ännu 
diskuterats i befintlig teori kring cloud computings konsekvenser för intäktsmodeller. 

Cloud computing kan nyttjas på olika sätt. Teknologin kan användas för att möjliggöra as-a-
Service till att nå ut till nya kunder och marknader som man inte kunnat attrahera med befintliga 
värdeerbjudanden. Med hjälp av cloud computing kan man även erbjuda befintliga kunder 
tekniska fördelar så som snabba uppgraderingar och lagring. På så vis kan man som leverantör 
knyta starkare band till befintliga kunder och därmed skydda sig mot konkurrenter.  

 

 

Nyckelord: Cloud computing, as-a-Service, switching cost, intäktsmodeller, telekom. 
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Abstract 

Cloud computing is a technology that can be used by suppliers to take responsibility for storage, 
management and maintenance of software products from customers. With cloud computing, 
products that have historically been purchased by customers can instead be offered as-a-Service 
over the web which allows for new business models and payment methods. The study aims to 
investigate the opportunities with cloud computing for established actors in the market. In 
existing theory, cloud computing’s consequences for payment, loyalty and competition have 
rarely been the focus. Many researchers have also requested more empiric studies to test 
existing theory. The study has therefore been performed as a qualitative study in which research 
questions surrounding neglected factors such as cloud computing's impact on customers' 
switching cost and suppliers' changed opportunities to charge customers have been presented. 
The context in which the study is conducted is the telecommunications industry. The industry 
has historically been a relatively closed shop but is under great pressure from IT companies 
looking to enter the market with unique offers. As delimitation, one supplier has been selected 
as a case company that represents an established actor in the market. In the spirit of qualitative 
research, theory has been compared with empirical data collected from the case company 
mainly from interviews with several respondents at the company with subject relevant 
knowledge. 

In existing theory, cloud computing is often highlighted as a technology that enhances the 
ability of customers to switch between different providers since the customer is not tied up by 
investments in storage, infrastructure and product purchases. But from the empirical study it 
showed that it will not be easy for customers to switch suppliers. This is because suppliers with 
large customers often sell software products that are integrated in complex systems and 
accompanied by large amounts of data. For customers to move data from one provider to 
another and change well-established processes is no easy task. To deliver products as services 
over the web thanks to cloud computing means that methods of recurring payment are made 
possible. The empirical data showed that in the telecommunications industry, suppliers offer 
products used by mobile operators as intermediaries. The products are in different ways used 
mainly to monitor and measure consumer usage. Some payment methods will therefore be 
unattractive for suppliers unless they relate to consumer usage. This factor has not yet been 
discussed in existing theory about cloud computing’s implications for revenue models. 

Cloud computing can be used in different ways. The technology can be used to enable as-a-
Service to reach out to new customers and markets that are not attracted by existing value 
propositions. With the help of cloud computing, suppliers can also offer existing customers 
technical advantages such as rapid upgrades and storage. In this way a supplier can forge closer 
ties with existing customers and thereby protect themselves against competitors. 

 

 

Keywords: Cloud computing, as-a-Service, switching cost, revenue models, telecom. 
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Förord 

Den här studien har skrivits som vårt examensarbete för civilingenjörsprogrammet i industriell 
ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola. Studien har sitt ursprung i en passion för IT, strategi 
och ekonomi, och att tillsammans med en marknadsledande aktör utforska möjligheter med en 
ny teknologi har varit ett sant privilegium. Vi vill tacka Ericsson som har gjort det möjligt för 
oss att lära oss om nya spännande områden och för möjligheten att få göra ett arbete som kan 
vara till nytta för företaget. Vi vill även rikta ett stort tack till alla de respondenter på Ericsson 
som i intervjuer har bidragit med kunskap och erfarenheter på vilka den empiriska 
undersökningen grundar sig. 

Vi vill särskilt tacka vår handledare Martin Andersson på BTH för den professionella 
vägledning han har bidragit med. Martins engagemang och konstruktiva kritik har spelat en stor 
roll för vårt lärande under studiens gång. Genom att ständigt utmana och driva oss framåt har 
Martin varit till stor hjälp oss i vår arbetsprocess. Ett lika stort tack vill vi ge vår handledare 
Elias Blomqvist på Ericsson som alltid varit tillgänglig och givit oss de resurser vi behövt. Med 
entusiasm har Elias gjort stora bidrag till våra nya kunskaper inom telekom och har varit en 
inspirationskälla under studien. 

 

David Glaas 
Axel Wedelin 

Blekinge Tekniska Högskola 
Industriell Ekonomi (300 hp) 

Examensarbete (30 hp) 
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1 INLEDNING    

 

1.1 Introduktion 

Genom tiderna har nya teknologier haft stor inverkan på industrier och marknader. Cloud 
computing har revolutionerat mjukvaruindustrin med sina unika möjligheter och har potential 
att bli en teknologi av stor betydelse såsom andra teknologier har påverkat branscher genom 
historien. Företag och organisationer kan med hjälp av cloud computing erbjuda produkter som 
tjänster via nätet istället för att kunder och konsumenter behöver själva lagra och installera 
program lokalt. Att erbjuda produkter som tjänster via cloud computing benämns som as-a-
Service. För leverantörer av mjukvara innebär as-a-Service en ny möjlig affärsmodell som får 
teknologiska, ekonomiska och organisatoriska konsekvenser.  

Cloud computing och as-a-Service har olika attribut som påverkar företags ekonomi, 
organisation, teknologi och processer. I befintlig litteratur undersöks ekonomiska och 
organisatoriska aspekter mer sällan. Ekonomiska aspekter definieras här som de konsekvenser 
av cloud computing som påverkar ekonomiska processer som exempelvis hur man tar betalt för 
sina produkter och hur cloud computing påverkar kostnader för kund och leverantör. Detta kan 
ställas mot teknologiska aspekter som behandlar exempelvis hur säkerhet för kunden påverkas 
och hur cloud computing förenklar för leverantörer att uppgradera mjukvara åt flera kunder. 
Eftersom teknologiska faktorer har undersökts i större grad ämnar den här studien ge sig i kast 
med två mer ekonomiska faktorer inom cloud computing och as-a-Service. Den ena handlar om 
hur switching cost och tillhörande koncept förändras i en as-a-Service modell och vilka 
konsekvenser detta får för leverantörers förmåga att behålla befintliga och bemöta nya kunder. 
Den andra behandlar hur förändringen i switching costs påverkar hur olika tjänsterelaterade 
intäktsmodeller som pay-per-use eller rental lämpar sig för olika situationer, kunder, produkter 
och leverantörer.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 General purpose technology 

Ny teknologi har genom historien haft stora konsekvenser i olika industrier. Många disruptiva 
innovationer i form av teknologiska produkter eller processer har genom tiderna kommit att 
förändra industrier och samhällen. Ett exempel på detta är elektricitet som har påverkat stora 
ekonomier på både nationell och global nivå. Ett annat exempel är förbränningsmotorn som via 
förbränning av ett bränsle omvandlar kemisk energi till arbete. Denna innovation fick stora 
konsekvenser för aktörer inom transportindustrin och tvingade företag att tänka om eller 
konkurreras ut. Ett nutida exempel finner vi i Tesla som relativt nyligen har gett sig in i 
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bilindustrin som i ungefär 100 år har förlitat sig på förbränningsmotorer och fossila bränslen. 
Med sina seriösa försök att utveckla konkurrenskraftiga elbilar och infrastrukturen som behövs 
för dessa är det inte alls omöjligt att Tesla har satt igång något som skulle kunna hota den 
traditionellt skyddade bilindustrin. Flera andra exempel skulle kunna radas upp där kontentan 
är hur företag anpassar sina strategier efter nya teknologier. Vad de givna exemplen har 
gemensamt är att de har kommit att bli (eller har potential att bli) General Purpose Technologies 
(GPT) vilket är teknologier som kan påverka stora ekonomier på nationell och global nivå. 
GPTs har potential att drastiskt förändra samhällen och marknader genom sina effekter på redan 
befintliga ekonomier och sociala strukturer. Vilken teknologi och vilket decennium det än 
handlar om finns det alltid existerande företag som måste anpassa sina strategier. Ett nutida 
exempel är cloud computing som av vissa redan anses vara en GPT inom IT-området (Bento & 
Aggarwal, 2012). 

 

1.2.2 Cloud computing 

Cloud computing är egentligen ett nytt begrepp som kommer av en gammal trend, vilket 
involverar redan existerande datorkoncept och en ny kombination av etablerade komponenter 
(Armbrust et al., 2010). Det finns ingen tydlig definition av cloud computing men det finns 
däremot vissa egenskaper, servicemodeller och distributionsmodeller som är tillhörande 
begreppet. En allmänt accepterad definition av cloud computing gällande egenskaper, 
servicemodeller och distributionsmodeller har gjorts av US National Institute of Standards and 
Technology (NIST) hämtad från en text av Mell och Grance (2011). 

Distributionsmodeller inom cloud computing kan delas in i private, community, public och 
hybrid (Subashini & Kavitha, 2011) (Mell & Grance, 2011). Ett privat moln har som syfte att 
användas av en enda organisation. Ett communitymoln har som syfte att användas av en 
community av användare från organisationer med ett gemensamt intresse. Ett publikt moln är 
tänkt att användas av allmänheten. Ett hybridmoln är en sammansättning av två eller flera moln 
(private, public och community). Hybridmoln binds samman av teknik som möjliggör 
portabilitet för data och program (Mell & Grance, 2011). 

Utöver distributionsmodeller måste det finnas någon typ av service som levereras. För cloud 
computing finns det huvudsakligen tre primära servicemodeller som är allmänt accepterade 
(Creeger, 2009; Durkee, 2010; Mell & Grance, 2011). Dessa tre servicemodeller benämns som: 
Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) och Infrastructure-as-a-Service 
(IaaS). Dessa termer kan härledas från den generella termen as-a-Service (aaS). Software-as-a-
Service innebär att leverantörens program körs på en molninfrastruktur som kan nås genom ett 
gränssnitt som till exempel en webbläsare. Användaren hanterar i detta fall inte den 
underliggande molninfrastrukturen. Platform-as-a-Service är funktioner som erbjuds till 
kunden som ger det möjligt att utveckla, driva och hantera webbapplikationer utan att behöva 
bygga och underhålla infrastrukturen. Infrastructure-as-a-Service innebär funktioner som gör 
att kunden kan använda virtualiserade datorresurser över internet där kunden också kan 
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distribuera och köra godtyckliga program som till exempel operativsystem (Mell & Grance, 
2011). 

För att kunna anses vara en molninfrastruktur finns det fem essentiella egenskaper enligt US 
National Institute of Standards and Technology (Mell & Grance, 2011). Den första egenskapen 
beskrivs som on-demand self-service vilket i huvudsak innebär att en kund kan köpa och 
använda datorkapacitet utan att behöva interagera med en människa för varje tjänsteleverantör. 
Den andra egenskapen är att det finns en broad network access, vilket innebär att de funktioner 
som är tillgängliga över nätet kan nås via vanliga mekanismer som till exempel mobiltelefoner 
och surfplattor. Den tredje egenskapen är resource pooling. Resource pooling innebär att en 
multi-tenant modell används där en instans av mjukvaran förser flera kunder. Det finns olika 
fysiska och virtuella resurser som dynamiskt tilldelas och ändras beroende på efterfrågan. 
Kunden har generellt sett ingen information om var data lagras men kan ofta ange i en högre 
abstraktionsnivå exempelvis i vilket land man vill det ska finnas i. Den fjärde egenskapen är 
rapid elasticity vilket innebär att kapaciteten kan avsättas och frigöras för att kunna utnyttja 
skalbarhet. Kunden betalar då endast för den specifika resursen som den använder. Measured 
service är den femte egenskapen och innebär att molnsystemet automatiskt kan styra och 
optimera användningen genom att använda en metering capability. Detta innebär att en kund 
kan debiteras baserat på mängden av konton eller mängden av den brandbedd som används. 
Detta kan göras med till exempel pay-per-use eller charge-per-use (Mell & Grance, 2011). 

Nedanför finns Figur 1.1 som summerar de viktigaste bitarna i cloud computing. Figur 1.1 
baserar sig på de begrepp som Mell och Grance (2011) pratar om. 
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Figur 1.1: Cloud computing infrastruktur baserad på Mell och Grance (2011). 

 

I marknaden för cloud computing finns det generellt sett fyra stora grupper av aktörer. Dessa 
benämns som cloud consumers, providers, carriers och enablers eller complementors. Den 
största gruppen av cloud consumers består av företag vilket gör cloud computing en viktig 
business-to-business-marknad. För providers finns det försäljare av publika moln som äger och 
tillhandahåller datacentren och plattformarna som krävs. Exempel på dessa försäljare kan vara 
Amazon, Microsoft, IBM eller Google. Cloud carriers är de som skapar en koppling mellan 
försäljarna och användarna. Telekommunikationsoperatörer är de som oftast bidrar med denna 
koppling. Cloud enablers är de som använder infrastrukturen för att erbjuda tjänster och extra 
värde. Ett exempel på detta är Dropbox som erbjuder förvaring och fildelningslösningar men 
där data lagras på Amazons Simple Storage Service (S3). Cloud auditors förväntas bli viktigare 
i den närmsta framtiden på grund av oro med säkerhet. Cloud-marknaden är nära ett tillstånd 
av mognad då användare har utvecklat en idé av deras behov och försäljarna har i samband med 
detta försökt att möta dessa behov med de rätta affärsmodellerna (Haug et al., 2015). 
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1.2.3 Befintlig forskning inom cloud computing 

Cloud Computing och as-a-Service som relativt nya område är trots detta väl diskuterade i 
litteraturen. Vissa författare har undersökt effekterna av SaaS som helhet på marknaden (Dubley 
& Wagle, 2007) medan andra har undersökt fördelar och risker för kunder och leverantörer 
(Sääksjärvi et al., 2005). En del har tittat på och diskuterat kring optimala prisstrategier (Ma & 
Seidman, 2008). Litteraturen kring as-a-Service är relativt generell och det finns endast ett fåtal 
studier där cloud computing och as-a-Service har undersökts i branschspecifika kontexter. Det 
finns alltså mycket teori men en betydligt mindre mängd teori testad i praktiken. Förhoppningen 
med den här studien är att kunna lyfta ämnen som efterfrågats eller delvis försummats i 
litteraturen. Inom litteraturen har tre aspekter identifierats som delvis försummade: ekonomiska 
aspekter inom cloud computing och as-a-Service, undersökningar gjorda i koppling till 
industrin samt cloud computing och as-a-Service inom telekom. Ekonomiska aspekter har 
definierats som de konsekvenser av cloud computing som påverkar ekonomiska processer som 
exempelvis hur man tar betalt för sina produkter och hur cloud computing påverkar kostnader 
för kund och leverantör. Detta kan ställas mot teknologiska aspekter som behandlar exempelvis 
hur säkerhet för kunden påverkas och hur cloud computing förenklar för leverantörer att 
uppgradera mjukvara åt flera kunder. 

Ojala (2012) påpekar att det finns gott om litteratur och modeller som talar om cloud computing 
och as-a-Service i teorin, men ytterst få exempel på empiriska undersökningar och fallstudier. 
I slutändan är det i praktiken cloud computing och as-a-Service kommer ta form och teori måste 
därmed kompletteras med empiri. Både Ojala (2012) och Armbrust et al. (2010) nämner 
dessutom att mycket litteratur ser till värdet i cloud computing och as-a-Service från kundernas 
perspektiv, men att leverantörernas sida ofta glöms bort. Den här studien ämnar angripa båda 
dessa problem genom att empiriskt undersöka situationen för både en leverantör och dess 
kunder. 

Haug et al. (2015) hävdar liksom Ojala (2012) att det behövs fler undersökningar gjorda inom 
olika kontexter i industrin med motiveringen att områdena cloud computing och as-a-Service 
är omfattande områden som tar sig olika uttryck i olika kontexter. De talar även om att SMEs 
(Small and Medium-sized Enterprises) är den typ av företag som tjänar mest på cloud 
computing. Detta på grund av att mindre företag är ofta mer känsliga för höga 
engångsinvesteringar, också kallat capex (capital expenditures) och därmed föredrar 
återkommande kostnader; opex (operational expenditures). Eftersom att as-a-Service-modeller 
låter kunder till en leverantörs mjukvara betala via en återkommande intäktsmodell innebär 
detta att höga investeringskostnader minskar och rörliga kostnader ökar. Som ett resultat av 
detta hävdar Haug et al. (2015) att litteraturen huvudsakligen fokuserar på att undersöka vad 
cloud computing innebär för SMEs. 

Historiskt sett har cloud computing och mer specifikt Software-as-a-Service framförallt använts 
för att erbjuda applikationer inom Customer Relationhip Managament (CRM). Detta innebär 
att mycket litteratur undersöker för- och nackdelar och belyser attribut hos Software-as-a-
Service inom området CRM (Dubey & Wagle, 2007; Ternby & Wiiala, 2012). En studie som 
har gjorts tittade på för- och nackdelar med cloud computing och Software-as-a-Service med 
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fokus på CRM. Studien innebar en noggrann litteraturgenomgång där återkommande för- och 
nackdelar identifierades och viktades. Sedan intervjuades ett antal företag med intresse för 
SaaS, dessa företag fick själva identifiera för- och nackdelar de upplevde med SaaS. I en 
jämförelse sedan drogs slutsatserna att vad som bedöms som viktigt enligt litteraturen bara 
delvis stämmer överens med vad dessa företag upplevde (Ternby & Wiiala, 2012). Studien 
pratar dock ingenting om vilka konsekvenser som dessa för- och nackdelar kopplade till SaaS 
får på en organisation. Som exempel talas det om att enligt intervjuade företag skulle SaaS 
kunna innebära högre kostnad, men detta analyseras inte på en djupare nivå vad gäller hur 
kostnader i en tjänstesituation skiljer sig från en licens-situation och vilka konsekvenserna blir. 
Studien gick även mer noggrant in på teknologiska aspekter inom exempelvis säkerhet, men 
visar på tendensen inom litteraturen att ekonomiska aspekter får ta mindre plats. 

Haug et al. (2015) skriver i sin artikel om hur flera forskare har identifierat positiva 
produktivitetseffekter från utnyttjande av ICT (Information and Communications Technology). 
Dessa produktivitetseffekter har sammanträffat med stora sänkningar av hårdvarupriser de 
senaste decennierna vilket har främjat investering i IT och kommunikationsutrustning. Trots att 
takten för produktivitetstillväxten är överlägset högst i ICT-industrin så har det totala bidraget 
till den ekonomiska tillväxten i USA från dessa industrier varit tämligen begränsad på grund av 
deras låga andel av ekonomin (Haug et al., 2015). De ekonomiska fördelarna med införande av 
cloud computing i företagssegmenten i Europas största ekonomier bedöms ha skapat 2,3 
miljoner nya jobb i netto mellan 2010 och 2015 (Haug et al., 2015). Därför förväntas 
strukturella förändringar och produktivitetsförhöjande effekter komma från användandet och 
spridningen av cloud computing. Författarna poängterar att det måste undersökas varför företag 
implementerar cloud-lösningar och vad de gör med cloud computing (Haug et al., 2015). 

Bayrak et al. (2011) påpekar att mängden litteraturen som fokuserar på ekonomiska aspekter 
inom cloud computing och as-a-Service är väldigt begränsad. De efterfrågar därmed fler studier 
som har ekonomiska faktorer i fokus. Deras text behandlar delvis dessa faktorer men lägger ett 
stort fokus på konsumenter och as-a-Service-erbjudanden riktade till dessa. Detta är ännu ett 
exempel på ett behov inom litteraturen att undersöka ekonomiska aspekter inom cloud 
computing som behandlar business-to-business och företag som inte passar in i SME-
beskrivningen. 

Utifrån vad existerande forskning säger finns det många frågor att undersöka för cloud 
computing. De ekonomiska aspekterna skrivs det förhållandevis lite om i litteraturen och därför 
har denna studie valt att fokusera på dessa. Switching costs och dess effekter på intäktsmodeller 
är något som tas upp i teori som viktiga frågor inom teknologin cloud computing (Dubey & 
Wagle, 2007; Ojala, 2012). Switching costs är något som är viktigt för alla företag att tänka på, 
särskilt i samband med cloud computing då denna teknologi skulle kunna ha en påverkan på 
både en leverantörs och en kunds switching costs. Hur leverantörer ska ta betalt för sina 
erbjudanden i form av olika intäktsmodeller följer naturligt switching costs och är även detta 
någonting som skulle kunna påverkas av cloud computing och hur cloud computing öppnar upp 
för nya affärsmodeller genom att leverera tjänster. 
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1.2.4 Telekombranschen 

För att fylla dessa kunskapsluckor för cloud computing behöver man empiriska studier och 
empiriska fall. Fastän att cloud computing påverkar många branscher är det mer påtagligt i 
vissa. Även branscher som inte genomsyras av arbete inom IT påverkas av cloud computing då 
teknologin kan förändra lagring av personaluppgifter, tjänstefiering av administrativa system 
och så vidare. En bransch som till stor del arbetar med IT-system är telekombranschen. 
Empiriska undersökningar av vilka konsekvenser cloud computing får för telekom finns ej i 
befintlig litteratur vilket motiverar valet av telekom som kontext för att fylla denna lucka. 
Dessutom står telekombranschen under stort tryck där IT-företag på senare år har letat sig in i 
telekombranschens industri som traditionellt sett varit en stängd bubbla där telekomföretag 
kunnat agera ostört. Stora IT-företag som exempelvis Google har börjat ge sig in i 
telekombranschen och börjat tillgodose behov som traditionellt bara telekomföretag kunnat 
göra. Detta har IT-företag kunnat göra genom att med hjälp av cloud computing komma med 
konkurrerande erbjudanden som skapar störningar i telekombranschen. Ett exempel på detta är 
Googles Project Fi där Google tillhandahåller en tjänst där kunden köper en telefon från Google 
som automatiskt byter mellan olika nätverk beroende på signalstyrka och hastighet. Detta 
resulterar i att konsumenter inte skriver kontrakt med mobiloperatörer och behöver inte veta 
vilken operatörs nätverk de för tillfället använder. Telefonen kopplar upp sig till öppna Wi-Fi 
hotspots som möter en viss kriteria samtidigt som data säkras genom kryptering och automatisk 
VPN (Virtual Private Network). Telefonsamtal som sker genom Wi-Fi-uppkoppling kommer 
automatiskt transfereras till ett telefonnätverk om Wi-Fi-uppkopplingen försvinner. Google 
klarar av att tillhandahålla denna tjänst tack vare cloud computing och att de har ingått avtal 
med telekomföretag som kan tillhandahålla infrastrukturen. Det finns flera nämnvärda exempel 
än bara Googles Project Fi men konsekvensen är densamma, det vill säga att Communication 
Service Providers (CSP) i telekombranschen måste försvara sin marknadsposition mot 
potentiella hot från tredjepartsleverantörer som har annorlunda pris- och funktionalitetsmix och 
som utnyttjar teknologin cloud computing. 

 

1.3 Syfte 

Den här studien har valt att undersöka innovationen cloud computing, ansedd som en viktig 
teknologi främst på grund av det sätt cloud computing tillåter IT-företag att utnyttja helt 
annorlunda affärsmodeller jämfört med vad som varit standard i industrin under en lång period. 
Med hjälp av cloud computing kan företag transformera modeller att leverera 
mjukvaruprodukter till att istället erbjuda deras mjukvara som tjänster över nätet. Teknologin 
kan även användas för sina tekniska fördelar inom lagring, snabba uppgraderingar och liknande. 
Från detta blir syftet följande: 

- Syftet med studien är att analysera hur cloud computing kan vara till gagn för 
etablerade aktörer på en marknad och hur dessa kan nyttja teknologin med framgång 
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Utöver huvudsyftet ämnar studien även bidra till forskningen med vidare kunskap och empiri 
inom områdena cloud computing och as-a-Service. Detta eftersom att flertalet forskare har 
efterfrågat att teori om cloud computing som förhållandevis nytt område behöver testas med 
empiriska undersökningar. Dessa efterfrågningar lyftes fram i den tidigare rubriken om befintlig 
forskning inom området. 

 

1.4 Avgränsningar 

Studiens syfte kan uppfyllas på en rad olika vis genom att undersöka olika faktorer inom cloud 
computing och as-a-Service. Området cloud computing och as-a-Service är omfattande och kan 
därmed inte undersökas i sin helhet. Denna studie har valt att se till två faktorer relevanta inom 
området och ämnar ge slutsatser kring hur dessa faktorer spelar roll för möjligheterna inom 
cloud computing för marknadsetablerade aktörer. Dessa faktorer är relaterade till ekonomiska 
och organisatoriska konsekvenser av cloud computing snarare än teknologiska konsekvenser. 
Detta val är baserat på kunskapsluckorna presenterade i bakgrundkapitlet. Dessa två specifikt 
utvalda faktorer anses vara både relevanta och delvis negligerade i litteraturen. Dessa faktorer 
presenteras i detalj i nästkommande rubrik. Vi har även avgränsat oss delvis till att främst 
undersöka hur cloud computing kan nyttjas med framgång snarare än risker och negativa 
konsekvenser med teknologin. Båda dessa bitar är intressanta men delat fokus hade lett till en 
spretig undersökning. 

 

1.5 Frågeställningar  

Något som tas upp i litteraturen som en faktor påverkad av cloud computing är förändringar i 
kunders möjligheter att byta mellan leverantörer, kallat switching costs. När man som kund vill 
byta leverantör ställs man inför olika switching costs som skapar en ovilja att byta. En detaljerad 
definition av begreppet presenteras i den teoretiska referensramen. Switching cost är viktigt för 
alla företag att tänka på: För kunder innebär höga switching costs att man kanske fastnar i en 
relation eller med teknologier och processer där man tjänat på att byta. För leverantörer kan 
man aktivt försöka låsa in sina kunder så att deras switching cost höjs. Detta innebär att risken 
att kunderna byter leverantör sänks, vilket leverantören drar nytta av. Studiens första 
forskningsfråga lyder som följer: 

1. Vilka konsekvenser får cloud computing som teknologi och as-a-Service som 
affärsmodell för switching cost? 

Rent generellt när företag går från att sälja produkter till tjänster kan en mer nära relation 
innebära att nuvarande kunder låses in (Baines & Lightfoot, 2013; Bustinza et al., 2015). Detta 
menar de eftersom att en tjänsterelation kan innebära att leverantören blir en del av kundens 
vardag som sköter delar av kundernas vitala processer. I en mjukvarukontext däremot anser 
litteraturen att motsatsen är sann då kunder erbjuds ökad flexibilitet och möjlighet att byta 
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leverantör (Dubey & Wagle, 2007; Choudhary 2007). Detta eftersom att installation av 
mjukvaruprodukter hos kunden ofta är en lång och arbetsam process, medan tjänster erbjudna 
via nätet kan enklare bytas ut. Denna fråga blir essentiell för en leverantör som överväger att 
erbjuda kunder as-a-Service, både vad gäller konsekvenserna av att erbjuda befintliga kunder 
as-a-Service och hur man kan utnyttja situationen för att bemöta nya kunder. 

Beroende på hur cloud computing utnyttjas innebär detta troligen förändringar i hur man som 
leverantör distribuerar och tar betalt för sin mjukvara. Om man erbjuder kunder tjänster över 
nätet kan det vara svårt att ta betalt i form av engångskostnader för produktlicenser som 
installeras hos kunden. Istället blir prenumerationsbaserade modeller där leverantören 
exempelvis låter kunder betala månadshyra för att utnyttja tjänsten relevanta. Följden av detta 
blir att switching costs kan sänkas eftersom kunden sällan vill byta till en annan produkt alltför 
snabbt efter det att den nyligen investerat en stor summa i en ny produkt. I en situation där man 
som kund istället betalar en månadskostnad för att nyttja en tjänst eller betalar efter hur mycket 
man använder tjänsten innebär det inte alls samma ekonomiska förlust att byta tjänst.  Detta 
leder oss till nästa forskningsfråga: 

2. Vilka möjligheter innebär cloud computing som teknologi och as-a-Service som 
affärsmodell för hur leverantörer tar betalt av sina kunder? 

Hur leverantörer ska ta betalt för sina erbjudanden i form av olika intäktsmodeller innebär 
naturligt förändringar i switching costs. Konsekvenser av traditionella licenser jämfört med 
modeller som pay-per-use eller rental borde ställas mot varandra och undersökas. Litteraturen 
talar om att det är huvudsakligen SMEs som tjänar på as-a-Service-erbjudanden och framförallt 
när dessa levereras i en intäktsmodell av typen pay-per-use (Haug et al., 2015). Ojala (2013) 
menar att pay-per-use där kunder kan använda mjukvara mer sporadiskt och betala för hur 
mycket eller lite de använder en tjänst innebär väldigt låga switching costs. Kunder som finner 
detta attraktivt anses vara mindre kunder som inte behöver en viss mjukvara till en kärnaktivitet, 
är känsliga för höga engångsinvesteringar eller som vill kunna byta enkelt. 

Olika typer av intäktsmodeller innebär olika kostnader för både kunder och leverantörer; capex 
och opex samt fasta- och rörliga kostnader förändras för kunder och leverantörer och påverkar 
hur dessa värderar as-a-Service och tillhörande intäktsmodell. Hur leverantörer väljer att ta 
betalt för sina tjänster är direkt kopplat till deras möjligheter att locka befintliga kunder att 
stanna kvar samt att attrahera nya kunder och bemöta nya marknader. 

 

 

2 TEORETISK REFERENSRAM  

 

2.1 Cloud Computings konsekvenser för switching cost 
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Som nämnts i bakgrundskapitlet efterfrågar flertalet forskare fler studier gjorda relaterade till 
ekonomiska faktorer med empirisk koppling. Med detta i åtanke gjordes valet att undersöka 
vilka konsekvenser cloud computing kan få för switching costs när etablerade aktörer inom en 
bransch utnyttjar cloud computing med olika as-a-Service-erbjudanden. Till denna analys 
behövs först en definition av switching cost. Detta begrepp är inte enkelt definierat och tar sig 
olika former och uttryck i olika kontexter vad gäller produkter, branscher och företag. 

  

2.1.1 Definition av switching cost 

Switching costs refererar till de kostnader som för en kund uppstår när en befintlig relation med 
en leverantör avslutas och när anskaffandet av en ny ska ske. För kunder är det fördelaktigt att 
befinna sig i en relation där switching costs är låga, vilket innebär en flexibilitet och möjlighet 
för kunden att byta till bättre alternativ ifall dessa dyker upp. För leverantörer vill man i regel 
att ens kunder har höga switching costs så att de inte enkelt går över till konkurrenter 
(Yanamandram & White, 2006; Sadighi et al., 2015). Litteraturen varnar dock om att inte arbeta 
alldeles för aggressivt med att låsa in sina kunder vilket leder till att kunder kan skrämmas bort. 
Blut et al. (2015) har studerat hur switching costs påverkar aktörer i en business-to-business 
kontext och har genom 38 intervjuer med företag i business-to-business relationer identifierat 
ett flertal switching costs som har delats in i kategorierna procedur-relaterade, finansiella och 
relationella switching costs. Olika switching costs nämns ofta i litteraturen där varje författare 
har sin egen definition. Blut et al. (2015) har i samband med sina intervjuer gjort ett försök att 
kategorisera de switching costs som de identifierade.  

Vi har valt att använda kategoriseringen som Blut et al. (2015) gjort eftersom den enligt vår 
litteraturgranskning är representativ för existerande forskning. Deras definitioner och 
kategorisering är inte radikalt annorlunda annan litteratur utan anses snarare erbjuda en tydlig 
sammanfattning av vad som finns i befintlig litteratur. Det finns mycket forskning om switching 
costs i business-to-consumer-kontext medan det finns relativt lite i business-to-business-
kontext. Switching costs för konsumenter ser inte likadant ut som för företagskunder av 
anledningen att produkter och tjänster som köps av konsumenter oftast är billigare, mindre 
komplexa och inte lika integrerade i stora system och tillsammans med andra produkter. För 
både konsumenter och företag finns liknande switching costs men deras inverkan kan se väldigt 
annorlunda ut. För en konsument kan exempelvis finansiella switching costs ha stor inverkan 
på ifall man byter produkt ofta eftersom det är dyrt. För företag som kanske ska byta ut ett 
integrerat system är processen att byta kanske det större problemet. Blut et al. har gjort ett försök 
att fylla denna kunskapslucka genom att undersöka switching costs för företagskunder och 
eftersom denna studie är i en business-to-business-kontext är deras arbete relevant att undersöka 
och granska. Författarna skriver inte i vilken bransch intervjuerna har genomförs i. En möjlig 
risk är att om dessa 38 intervjuer gjorts med respondenter i en specifik bransch så kan det betyda 
att slutsatserna inte är representativa för andra branscher. Det är dock självfallet inte heller 
möjligt för Blut et al. att genomföra så pass många intervjuer att deras slutsatser är 
generaliserbara för alla existerande branscher. För att fastställa reliabilitet har Blut et al. 
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genomfört intervjuerna enligt rekommendationer från en studie som Keaveney (1995) 
genomfört. Keaveney är professor i marknadsföring och i den studien Blut et al. (2015) refererar 
till har Keaveney genomfört intervjuer med över 500 tjänstekunder för att identifiera varför 
konsumenter byter tjänsteföretag. För intervjuerna som Blut et al. (2015) genomfört har de 
genomförts av samma intervjuare för att undvika att olika respondenter påverkas av hur olika 
intervjuare ställer frågor eller har olika agendor.  

De resultat som Blut et al. (2015) kommit fram till från intervjuerna har de valt att dela upp i 
tre huvudkategorier vilka presenteras i efterkommande stycken. Dessa huvudrubriker för 
switching costs i kontexten business-to-business har Blut et al. använt enligt den 
konceptualisering som Burnham et al. (2003) gjort. Burnham et al. (2003) har gjort denna 
konceptualisering i en business-to-consumer-kontext. En potentiell kritik till Blut et al. kan vara 
att de använder samma konceptualisering i en business-to-business-kontext utan att reflektera 
över hur lämplig den är att översätta från kontexten business-to-consumer. Vi hävdar dock att 
de tre huvudkategorier som nämns är så pass generella att vare sig det är i kontexten business-
to-business eller business-to-consumer kommer switching costs kopplade till procedurer, finans 
och relationer alltid vara relevanta. Det som är viktigare att reflektera över är de faktiska 
switching costs som Blut et al. (2015) har identifierat i deras studie, vilket är frikopplat från 
konceptualiseringen gällande de tre huvudkategorierna från Burnham et al. (2003). De 
switching costs som Blut et al. (2015) identifierat har de placerat i någon av de tre 
huvudkategorierna. 

 

Switching costs kopplade till procedurer 

- Osäkerhetskostnader - Uppfattningen att ett byte kan leda till sämre prestanda än innan 
bytet genomfördes. 

- Sökande och evaluering av nya alternativ - Tiden och arbetet man tror kommer behövas 
för att finna attraktiva alternativ att byta till. 

- Inlärning och förändring efter byte - Uppfattningen att man efter ett byte tvingas lägga 
tid och arbete på att lära in och förändra rutiner och processer. 

- Upprättningsskostnader - Uppfattningen om hur mycket tid och arbete som krävs för att 
upprätta kommunikationskanaler, kontakt och samförstånd med en ny leverantör för att 
förmedla önskemål och liknande. 

 

Finansiella switching costs 

- Investeringskostnader - De investeringar och kostnader som redan lagts ner i 
etableringen och upprätthållandet av en befintlig relation. 

- Förlorad kapacitet - Uppfattningen om att fördelar och privilegier som kommit av en 
långvarig relation försvinner vid ett byte. 
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Switching costs kopplade till relationer 

- Förlorad relation med företag sett som ett varumärke - Att bytet av leverantör innebär 
att på det sätt man har identifierat sig med en leverantörs varumärke går förlorat. 

- Förlorad relation med personer - Förlusten upplevd av att bryta kontakten med personer 
man har interagerat med i relationen mellan leverantör och kund. 
 

Dessa switching costs som Blut et al. (2015) identifierat i deras studie återfinns även i annan 
litteratur och antas därmed kunna lägga ramen för vilka olika switching costs som kan komma 
att inkluderas i den här studien. Olika switching costs som kan komma att identifieras i en 
empirisk studie bör kunna kopplas till olika switching costs sammanställda av författarna, eller 
åtminstone associeras till någon av de tre huvudkategorierna. Eftersom att den här studien 
behandlar en business-to-business-kontext är det därmed högst troligt att de switching costs 
som Blut et al. (2015) har sammanställt eller varianter av dessa även återfinns i kontexten för 
den här studien. Det finns en potentiell möjlighet att vår studie identifierar switching costs som 
inte kan identifieras med någon av de switching costs Blut et al. (2015) identifierat men vi anser 
att det finns stor chans att en eller flera sådana switching costs ändå kan kunna placeras i någon 
av de tre huvudkategorierna. 

 

2.1.2 Faktorer som påverkar switching cost 

Med en tydlig definition och kategorisering av olika switching costs som kan ta sig uttryck i 
olika kontexter blir nästa steg att identifiera vad som leder till att olika switching costs uppstår. 
För de switching costs som Blut et al. (2015) identifierat finns det faktorer som påverkar dessa. 
Precis som att switching cost är ett svårdefinierat begrepp som ter sig olika i olika kontexter 
kommer även faktorer som påverkar och leder till switching costs att se väldigt annorlunda ut i 
olika kontexter. Faktorerna som beskrivs är bara en definition av faktorer, där andra författare 
kan göra och har gjort andra definitioner. De övergripande switching costs som den här studien 
behandlar har identifierats som kostnader relaterade till procedurer, relationer eller finansiella 
kostnader. 

 

2.1.2.1 Faktorer som påverkar procedur-relaterade switching costs 

För osäkerhetskostnader kan en faktor som leder till detta vara att kunden inte är tillräckligt väl 
informerad om vad alternativa leverantörer kan erbjuda vilket leder till att osäkerhet uppstår för 
hur tjänstenivån skulle se ut vid ett eventuellt byte. Det skulle också i samband med detta kunna 
finnas en osäkerhet i att tjänstenivån skulle kunna vara sämre än den nuvarande tjänstenivån 
vid ett eventuellt byte av leverantör (Blut et al., 2015). 
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För kostnader relaterade till sökande och evaluering av nya alternativ kan en faktor vara att 
leverantören har unika egenskaper eller har en unik geografisk plats. Detta skulle kunna göra 
att det krävs tidskrävande aktiviteter för kunden att hitta en ny leverantör som har bättre 
erbjudanden och bättre egenskaper än nuvarande leverantör. Det skulle också kunna vara att 
branschen som kunden är i har specifika krav vilket minskar utbudet av eventuella leverantörer 
(Blut et al., 2015). En studie av Yanamandram och White (2006) har genom intervjuer med ett 
flertal företag i en business-to-business-kontext identifierat att otillräcklig kunskap om 
konkurrerande alternativ är en av de största anledningarna till att företag väljer att stanna kvar 
i en relation de egentligen är missnöjda med. 

Kostnader i inlärning och förändring efter byte kan ha faktorer som leder till detta i form av att 
det krävs mycket resurser för kunden att lära sig hur saker och ting fungerar på ett nytt ställe 
eller hur det fungerar hos en ny leverantör. En annan faktor kan vara att kunden är ovan vid nya 
leverantörens policy. Det kan också vara att kunden måste lära sig nya system hos en ny 
leverantör vilket leder till kostnader i inlärning och förändring efter byte (Blut et al., 2015). 

För upprättningskostnader kan det finnas många faktorer som leder till detta. En faktor kan vara 
att leverantören har spenderat mycket tid med en kund på att lyssna på denne och arbetat för att 
skräddarsy produkten eller tjänsten för att tillfredsställa kunden. I ett fall där kunden byter 
denna leverantör mot en annan kommer det då krävas att kunden måste gå igenom denna 
process igen där kunden måste förklara vad denne gillar och vill ha. En faktor som leder till 
upprättningskostnader här är också att saker som är underförstått för en befintlig leverantör 
kommer behövas förklaras för en ny leverantör (Blut et al., 2015). 

 

2.1.2.2 Faktorer som påverkar finansiella switching costs 

För investeringskostnader kan en faktor som leder till detta vara att kunden har spenderat 
mycket energi, tid och resurser i att bygga upp och upprätthålla en relation med leverantören. 
Dessa resurser kan vara både tid och monetära resurser vilket gör att processen skulle kunna 
behöva upprepas om kunden byter till en ny leverantör. Det skulle också kunna vara en 
medveten strategi från leverantören att få kunden att investera i dessa resurser för att kunna 
bygga upp och upprätthålla relationen (Blut et al., 2015). Eftersom att litteraturen kring 
switching cost inom business-to-business är knapp till skillnad från den inom business-to-
consumer har litteratur inom detta område undersökts i denna studie. Sadighi et al. (2015) har i 
en fallstudie testat en konceptuell modell som beskriver avgörande switching costs för 
kunderna. De olika kostnader som tas upp kompletterar de som identifierats av Blut et al. (2015) 
och beskriver mestadels likheter mellan de olika kontexterna. Sadighi et al. (2015) hävdar att 
oviljan att byta leverantör på grund av investeringar i tid och pengar som redan gjorts länge har 
varit en av de mest avgörande. Men de nämner att denna switching cost oftast är associerad 
med påtvingande inlåsning från kundernas sida och därmed något leverantörer helst inte utsätter 
kunderna för. Yanamandram och White (2006) identifierar i sin studie, gjord hos flertalet 
kunder i en business-to-business kontext, att monetär switching cost i form av investeringar 
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gjorda kopplade till en relation som skulle behöva upprepas vid ett skifte är en av de större 
anledningarna till varför en kund inte byter leverantör. 

För kostnader relaterade till uppfattningen om förlorad kapacitet kan leverantören tillhandahålla 
kunden med specifika privilegier som kunden inte kan få tag på någon annanstans eller hos 
någon annan leverantör. Det kan också vara så att leverantören erbjuder specifika fördelar till 
kunden tack vare den relation de har. Dessa fördelar skulle kunna vara svåra att få ifall kunden 
byter till en ny leverantör. Det kan finnas vissa fördelar i att kunden blir behandlad på ett 
specifikt sätt eller får förmånsbehandling hos en leverantör vilket kan vara svårt att få hos en 
ny leverantör. (Blut et al., 2015). Finansiella switching costs bör dock kunna appliceras på 
många olika kontexter, men kanske att de kostnader relaterade till olika privilegier som Blut et 
al. (2015) beskriver är delvis branschspecifika då antagligen vissa branscher utnyttjar olika 
förmånssystem olika mycket eller på väldigt olika sätt.  

 

2.1.2.3 Faktorer som påverkar relationella switching costs 

Det kan finnas faktorer som påverkar kostnader kopplade till förlorad relation med företag sett 
som ett varumärke. En leverantör kan ha byggt upp en allmän image som uppskattas av 
kunderna. Om kunden byter till en annan leverantör skulle den nya leverantören kanske inte ha 
samma image ut mot allmänheten. Sadighi et al. (2015) har även kommit fram till liknande 
slutsatser i att det kommersiella namnet på ett företag kan i sig vara en barriär för att byta till 
ett annat företag och det finns exempel på människor som blivit permanenta kunder till ett 
företag endast på grund av företagets namn, trots att det funnits andra erbjudanden som varit 
mer lämpliga för deras behov. Med tanke på att Sadighi et al. (2015) baserar denna slutsats på 
resultat från en studie gjord i business-to-consumer-kontext vad gäller köp av elektroniska varor 
är denna slutsats kanske inte helt överförbar till en business-to-business-kontext. Detta eftersom 
att man som konsument påverkas av varumärken att köpa produkter som statussymboler kanske 
inte är något som sker då företag exempelvis köper ett CRM-system av en leverantör. En 
liknande aspekt är dock att vissa välkända leverantörer kan ha rykten om sig att vara pålitliga 
eller liknande och därmed får övertag över mindre kända konkurrenter. Blut et al. (2015) skriver 
att det även kan vara så att kunden uppskattar den befintliga leverantören och det leverantören 
gör så pass mycket att kunden skulle känna en förlust i att byta till en ny leverantör. 

Det kan finnas faktorer som leder till kostnader relaterade till förlorad relation med personer 
hos en kund. Exempelvis kan kunden ha knutit en personlig vänskap med någon anställd hos 
leverantören vilket gör det svårare för kunden att byta leverantör. (Blut et al., 2015). 
Tillfredsställelse och förtroende anses vara starka barriärer gällande att byta säljare på grund av 
att det ofta inte är något som är forcerat från säljarens sida (Amit & Zott, 2011 ). Genom att 
som representant för en leverantör uppföra sig på ett sätt som skapar en positiv relation med 
kundrepresentanter uppnås switching cost då kunden upplever att leverantören är pålitlig och 
förtroendeingivande (Sadighi et al., 2015). Denna switching cost kopplad till mer personliga 
relationer anser vi bör kunna existera i alla branscher och business-to-business-kontexter då det 
enda kriteriet är att det finns interaktion mellan representanter för leverantör och för kund.  
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2.1.3 Konsekvenser av förändrad switching costs 

Precis som att det finns faktorer som påverkar switching costs bör det rimligtvis finnas faktorer 
som påverkas av switching costs. Detta avsnitt avser identifiera och reflektera över dessa 
potentiella faktorer. Faktorer som påverkar switching costs ter sig olika i olika kontexter, och 
faktorer som påverkas av switching costs kommer att se väldigt annorlunda ut i olika kontexter. 
De faktorer vi väljer att inkludera i studien är switching costs konsekvenser för konkurrens, 
rivalitet, inlåsning av kunder och förändring i kundrelationer. Dessa faktorer väljer vi med 
anledning att för vilken industri det än handlar om kommer konkurrens och förändring i 
kundrelationer påverkas när switching costs ökar eller minskar. 

 

2.1.3.1 Switching costs konsekvenser för konkurrens 

En generell uppfattning kring switching cost och konkurrens är att hög switching cost skapar 
barriärer för nya konkurrenter (Farrell & Shapiro, 1988). Denna slutsats kommer från att 
switching costs påverkar hur kunder ser på priser. I ett hypotetiskt scenario utan några switching 
costs väljer kunder alltid det billigaste alternativet. Men på grund av switching cost kan 
leverantörer i många fall ha högre priser än sina konkurrenter och ändå inte tappa befintliga 
kunder så länge prisskillnaden inte är högre än kundens switching cost (Farrel & Shapiro, 1988). 
Författarna varnar dock för att risken att lockas av möjligheten att utnyttja sin inlåsning av 
kunder för att höja priser. Denna varning baserar de på modeller och observationer som har 
visat att denna typ av beteende låter nya konkurrenter ta sig in i en marknad och fånga upp 
kunder som inte redan är inlåsta. Om nya produkter från konkurrenter fångar upp nya kunder 
kan detta innebära en väg in för att ta över mer och mer. Både Farrell och Shapiro är professor 
i ekonomi och Shapiro har bland annat varit ekonomisk rådgivare åt President Obama 2011-
2012. Studien i fråga som är skriven av Farrell och Shapiro är gjord i en business-to-consumer-
kontext. Det kan betyda att studien inte behöver vara sann i en business-to-business-kontext. 

Farrell och Shapiro (1988) nämner också att existerande forskning om switching costs 
diskuterar konkurrensen i statiska och två-periods-modeller. Dessa två-periods-modeller fångar 
den grundläggande strukturen av konkurrensen för en isolerad grupp av konsumenter där säljare 
prissätter aggressivt i den första perioden för att kunna attrahera nya köpare som de sedan kan 
utnyttja. För Farrells och Shapiros arbete från 1988 bör det nämnas att den är i en business-to-
consumer-kontext. Klemperer (1987) har även forskat om relation mellan switching costs för 
konsumenter och avskräckning för ingång i en två-periods-modell. Han kommer fram till att i 
vissa fall kan ett etablerat företag ha möjligheter att skapa inträdeshinder genom att fånga en 
stor del av marknaden innan hotet om inträde träder i kraft.  I andra situationer kan ett etablerat 
företag avskräcka inträde genom att hålla sin kundbas liten och fortsätta vara en aggressiv 
konkurrent. Trots att Klemperers arbete från 1987 befinner sig i en business-to-consumer-
kontext kan inkluderingen av Klemperers arbete i denna studie förklaras precis som tidigare 
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med att litteraturen för switching cost i kontexten business-to-business är förhållandevis knapp 
jämfört med switching cost i kontexten business-to-consumer. 

Farrell och Shapiro (1988) menar att två-periods-modeller är lärorika men de utelämnar 
medvetet en viktig del om konkurrens i marknader med switching costs. Säljare konkurrerar 
konstant om både befintliga kunder och potentiella nya kunder som ännu inte engagerat sig. 
Närvaron av varje grupp påverkar konkurrensen för den andra så länge säljaren inte kan skilja 
mellan nya och gamla kunder. Intensiteten i konkurrensen idag beror på det framtida värdet av 
marknadsandelarna och det värdet i sig beror på intensiteten i konkurrensen i den framtiden. 
Författarna menar att två-periods-modeller döljer dessa nyanser i detta ömsesidiga beroende. 

Farrell och Shapiro (1988) kommer fram till att i marknader med switching costs, som till 
exempel datorsystem, kommer det finnas en naturlig produktlivscykel. Författarna menar att 
produkter som kommer in i marknaden attraherar i första hand oengagerade köpare genom att 
erbjuda en alternativ och attraktiv pris- och kvalitémix. I ett senare stadium kommer produkten 
fortfarande attrahera nya köpare men kommer alltmer bli beroende av existerande köpare 
eftersom produkten blir mindre och mindre attraktiv relativt nyare produkter på marknaden. I 
den slutliga fasen kommer en produkt nästan enbart tjäna redan existerande inlåsta köpare 
eftersom den helt kommer ha tappat sin lockelse till nya köpare. När de existerande inlåsta 
köparna gör nya produktinvesteringar kommer produkten förlora sin kundbas och dras tillbaka. 

Porter (2008) diskuterar rivalitet mellan existerande konkurrenter och hävdar att rivalitet kan 
minska priser om exempelvis produkter är liknande och det finns låga switching costs för 
kunder, eller om produkten är förgänglig. Givet det som Dubey och Wagle (2007) hävdar om 
ökad flexibilitet och möjlighet att byta leverantör för kunder i en mjukvarukontext, och det 
Porter (2008) nämner om rivalitet så kan det argumenteras för att affärsmodellen as-a-Service 
ger upphov till lägre priser i de fall som rivaler erbjuder liknande tjänster. 

Zhu och Zhou (2011) menar att det finns risker med låga switching costs när konkurrensen står 
mellan två försäljare. Risken finns att två försäljare kan påbörja en tävling och försöka vinna 
kunder genom exempelvis stora rabatter i hopp om att få stora vinster efter att kunder har antagit 
en av dem. I dessa förhållanden finns det risk att intensifierade tävlingar för marknadsandelar 
slår tillbaka och skadar försäljarna. Det bör tilläggas att när Zhu och Zhou (2011) diskuterar 
detta gäller deras påståenden i en mjukvarukontext. Deras scenario skulle dock kunna användas 
även för fysiska produkter eftersom det i grund och botten handlar om att säljare försöker vinna 
kunder till underpris och skörda vinsten av kunden när den väl har valt säljare, oavsett vilken 
typ av produkt det gäller. 

Ma och Seidmann (2008) har undersökt konkurrens mellan företag som använder 
affärsmodellen Software-as-a-Service. De kom bland annat fram till att switching cost påverkar 
leverantörer olika i olika situationer. Inverkan av switching costs tros vara till nytta för 
leverantörer eftersom det ger dem makt över inlåsning av kunder. Författarna menar också att 
det gynnar användarna eftersom det ökar priskonkurrensen mellan försäljare. De fortsätter med 
att säga att tidigare litteratur visar att switching cost alltid påverkar försäljare på samma sätt 
men att de istället visar att när Software-as-a-Service-försäljare står i konkurrens till varandra 
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kan switching cost påverka den ena försäljaren positivt och den andra negativt beroende på 
deras relativa kostnadsbesparingar. 

Kunder stannar hos företag där de känner att de får det bästa värdet för tjänsten de använder. 
Detta sätt generar mer lojalitet än om kunden känner sig tvingad att stanna kvar hos säljaren. 
En tvingad inlåsning tar dessutom inte förändrade preferenser i åtanke. Med en tvingad 
inlåsning ökar chansen att företag förlorar kunder när kontrakten går ut. (Pynnönen, 2008). 
Skillnaden mellan vilken typ av inlåsning företag använder tycks ge konsekvenser i hur hållbart 
och hur långsiktiga företags inlåsningsstrategier är. Pynnönen (2008) nämner att en helt nöjd 
kund kan skifta till ett konkurrerande erbjudande om den erbjuder signifikant mer värde. 
Författaren menar att det inte är kundnöjdheten i sig som skapar inlåsning utan det är det totala 
värdet av erbjudandet som skapar lock-in vilket är viktigt att skilja på. Konsekvensen skulle 
kunna bli att företag som inte fokuserar på om deras kunder är nöjda kan förlora dem för att 
kunderna hittar bättre erbjudande någon annanstans. Rimligtvis borde kundnöjdhetsfaktorer 
som exempelvis det totala värdeerbjudandet av produkten eller tjänsten vara viktigt för 
försäljarna när de undersöker kundnöjdhet hos sina kunder. 

 

2.1.3.3 Switching costs konsekvenser internt för leverantörer 

Magnusson och Nilsson (2011) har studerat hur kunder inom offentlig sektor tänker kring 
switching cost och beskriver dessa tankar med tre scenarion. Det första scenariot innebär att 
man som kund har köpt in mjukvara som en produkt och sedan byter från denna licensprodukt 
till en konkurrerande produkt. Det andra scenariot innebär att kunden på samma vis har köpt en 
mjukvaruprodukt, men byter från licensprodukten till att använda en erbjuden tjänst via cloud 
computing hos en konkurrent. Det sista scenariot innebär att kunden i dagsläget använder en 
tjänst via cloud computing och sedan byter från tjänst till konkurrerande tjänst. Enligt 
Magnusson och Nilsson (2011) är det framförallt i bytet tjänst till tjänst som switching costs 
för kunderna är väldigt låga.  

Författarna menar även att när företag går från den traditionella produktbaserade modellen där 
en IT-avdelning har en IT-miljö till en tjänstebaserad modell där IT är levererad över internet 
så är det i första hand associerat med en ökad kontroll och besparingar. Författarna menar dock 
att det inte är en enkel övergång med anledningarna att det kräver en initial investering i 
förändringar när en IT-avdelning går från underhåll och driftfokus till processorienterad och 
affärsdriven enhet. Dessa argument gör att många beslutsfattare ser stora risker med betydande 
interna switching costs och vågar därför inte anamma tjänstebaserade modeller gentemot 
traditionella produktbaserade modeller (Magnusson & Nilsson, 2011). Författarnas arbete är 
utfört med fokus på den offentliga sektorn men vi hävdar att samma faktorer antagligen kan 
gälla för den privata företag eftersom ekonomiska besparingar och ökad kontroll även bör ligga 
i privata företags intressen. 
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2.1.4 Implikationer av switching cost inom cloud computing 

I tidigare delar av den teoretiska referensramen har det diskuterats vad switching costs är, vad 
som påverkar switching costs samt vad som påverkas av switching costs. Denna studie har 
cloud computing i fokus och därmed bör det reflekteras kring vilka slutsatser som kan dras 
angående hur cloud computing påverkar switching cost och vilka propositioner som kan 
presenteras. De påståenden och slutsatser som har redovisats från tidigare forskningsstudier har 
alla gjorts i sina egna kontexter och branscher, och har haft sina egna definitioner på termer. 
Det är inte säkert att dessa slutsatser passar in i en annan kontext där cloud computing är en 
faktor. 

Att utnyttja cloud computing och i förlängningen affärsmodellen as-a-Service som möjliggörs 
av teknologin cloud computing innebär i grund och botten att sälja produkter mer som tjänster. 
Detta har diskuterats i flera artiklar och böcker benämnt som “servitization” av Baines och 
Lightfoot (2013). De menar att rent generellt när företag går från att sälja fysiska produkter till 
tjänster kan en mer nära relation innebära att nuvarande kunder låses in. Men när det gäller just 
mjukvaruprodukter och därmed cloud computing som ett medium för servitization har Dubey 
och Wagle (2007) med flera dock åsikten att motsatsen är sann då kunder istället kan erbjudas 
ökad flexibilitet och möjlighet att byta leverantör. Iyer och Henderson (2010) nämner detta i en 
artikel om hur utveckling i befintliga modeller där man säljer produktlicenser för med sig en 
risk av att ett företag blir inlåst hos en leverantör eller en specifik lösning. De menar att för 
cloud computing blir funktionaliteten hos en applikation att den kallar på en tjänst vilket gör att 
det blir billigare och enklare att flytta till en annan leverantör för att få samma funktionalitet. 
Dock hävdar Zhu och Zhou (2011) att det finns flera sätt för en mjukvaruförsäljare att låsa in 
sina kunder, och att byta mellan olika mjukvarusystem innebär väsentliga kostnader i 
datorindustrin.  

Att kunder blir mer beroende av leverantören genom att denne tar över delar av kundernas 
underhåll och lagring anses vara överförbart till cloud computing. Ifall kunderna nedmonterar 
delar av sin egen infrastruktur som ett resultat av nära samarbete med en leverantör blir kunden 
beroende av leverantören. Två av de stora fördelarna för kunder med teknologin är att slippa 
investera i intern lagring samt att överlåta underhåll och drift av system till leverantören 
(Armbrust et al. 2010). Därmed finns det argument för att effekten som Baines och Lightfoot 
(2013) talar om skulle kunna inträffa även inom mjukvaruindustrin. Detta eftersom kunden blir 
mer beroende av sin leverantör om kunden överlåter hela sin affärsprocess eller delar av sin 
affärsprocess till sin leverantör. I en nära relation där leverantören erbjuder tjänster som 
leverantören också ansvarar över kan detta innebära snabbare uppgraderingar och 
uppdateringar för mjukvaran kunderna använder. Leverantörens tjänstesystem som hanterar 
kunddata behöver inte vara kompatibla med andra leverantörers tjänstesystem vilket gör att en 
eventuell flytt av kunddata blir svårt ändå. Detta skulle tala för att det finns flera sätt för 
mjukvaruförsäljare att låsa in sina kunder som Zhu och Zhou (2011) nämner, genom att till 
exempel bygga tjänstesystem som lagrar data på ett unikt sätt som gör det svårt att flytta den. 
Men Dubey och Wagle (2007) skulle också kunna ha rätt i påståendet att cloud computing i 
grunden kan innebära ökad flexibilitet. Har leverantörens tjänstesystem byggts på ett sådant sätt 
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att det är enkelt att separera data från applikation blir flexibiliteten som Dubey och Wagle 
(2007) talar om mer påtaglig eftersom kunden inte blir inbyggd i leverantörens system på 
samma sätt utan skulle kunna byta till en annan leverantör utan att ha en förlust i stora 
investeringskostnader. Med generell kunskap om vilka faktorer som påverkar switching costs 
och vad konsekvenserna blir är förhoppningen att här utröna vilka implikationer just cloud 
computing får för switching cost. 

För att återgå till argumenten som litteraturen ger för att switching cost sänks av cloud 
computing menar Dubey och Wagle (2007) att cloud computing och as-a-Service ger kunder 
ökad flexibilitet och möjlighet att byta leverantör baserat till stor del på switching cost kopplat 
till investeringar i infrastruktur, lagringskapacitet, installationstid samt engångsbetalningar för 
produkter. Detta skulle kunna ge konsekvenser för slutsatserna från Yanamandram och White 
(2006) och Sadighi et al. (2015). Författarna var överens om att switching costs associerade 
med tid och pengar är en stor anledning till att kunder inte vill byta leverantör. I en kontext där 
cloud computing utnyttjas av leverantören skulle dessa kostnader kunna minska avsevärt och 
kunder skulle kunna byta leverantör utan att ha stora initiala investeringskostnader. Detta leder 
oss till vår första proposition: 

1. Finansiella switching costs sänks för kunder som en konsekvens av cloud computing. 

Utöver finansiella switching costs finns det även en risk att relationella switching costs sänks 
som resultat av cloud computing. Som tidigare nämnts hävdade Blut et al. (2015) och Amit och 
Zott (2011) att tillfredsställelse och förtroende för personer inom leverantörsföretaget är 
barriärer som hindrar en kund från att byta leverantör. Detta är rimligt att föreställa sig som mer 
eller mindre sant i alla branscher och kontexter. Ifall en kund tänker göra en stor investering för 
att köpa en produkt så är det rimligt att förutsätta att kunden vill ha tillit till leverantören. Detta 
skulle kunna ändras ifall en tjänst istället levereras med hjälp av cloud computing. Skulle cloud 
computing användas för automatiserade och skalbara as-a-Service-erbjudanden där samma 
tjänst levereras till flera kunder så kan den personliga kontakten försvinna mellan kund och 
leverantör vilket minskar relationella switching costs. Detta ger upphov till vår andra 
proposition: 

2. Relationella switching costs sänks för kunder som en konsekvens av cloud computing. 

Argumenten för att cloud computing kan innebära sänkt switching cost för kunderna hänvisar 
huvudsakligen till finansiella och relationella kostnader. Det finns dock även procedur-
relaterade switching costs att ta hänsyn till. Ojala (2013) är en författare som talar en del om 
procedur-relaterade switching costs kopplade till cloud computing och as-a-Service. Han menar 
att det är svårt för kunder som utnyttjar mjukvaruprogram för användning i dagligt arbete och 
som är en del av deras kärnaktiviteter att byta leverantör. Svårigheten att byta hävdar Ojala 
(2013) uppstår när företag köper mjukvara för att användas i kärnaktiviteter.  Att byta ut dessa 
viktiga och integrerade system innebär höga procedur-relaterade switching costs av att hitta, 
lära in och börja använda ett nytt system. Ifall denna process innebär hög switching cost kan 
den minskade switching cost som kommer av att erbjuda tjänster i form av mindre investeringar 
inte räcka för att kunder enkelt ska kunna byta. Haug et al. (2015) menar att det är framförallt 



20 
 

SMEs som intresserar sig för mjukvara erbjuden via cloud computing. Detta kan stödja Ojalas 
(2013) slutsats eftersom mindre företag har av sin storlek enklare att byta mellan olika system 
eftersom de har färre anställda att lära ut och ofta färre sammankopplade system och processer. 
Viktigt att lägga märke till här är dock att denna procedur-relaterade kostnad inte nödvändigtvis 
är högre för cloud computing och as-a-Service jämfört med när man säljer produktlicenser. 
Detta eftersom att oavsett vem som än lagrar och sköter mjukvaran blir det höga switching costs 
att byta ut ett system som är välintegrerat och del av kärnaktiviteter.  

Även Keskin och Taskin (2015) diskuterar dessa procedur-relaterade switching costs i en studie 
kring hur nätverkseffekter kan sänka påverkan av switching cost. Studien av Keskin och Taskin 
(2015) är gjord i en business-to-consumer-kontext men övergripande idéer anser vi vara 
applicerbara även i en business-to-business-kontext. Deras slutsats är att högre nätverkseffekt 
höjer switching cost på så sätt att fastän man har möjligheten att byta betyder inte det att man 
vill byta då delar man vill byta ut kan vara sammankopplade i en plattform av något slag. Detta 
är en rimlig slutsats av författarna eftersom leverantörer mycket väl skulle kunna erbjuda 
produkter och tjänster som skapar en plattform med hjälp av cloud computing där 
företagskunder inte vill byta till tjänster från andra leverantörer eftersom dessa tjänster skulle 
kunna vara inkompatibla med andra sammankopplade delar av ett system. Keskins och Taskins 
(2015) slutsatser faller i linje med Ojalas (2013) där båda författarna pekar på att även om 
monetära switching costs är låga så finns det procedur-relaterade switching costs som förhindrar 
byte av leverantör. Av dessa resonemang blir vår tredje proposition: 

3. Procedur-relaterade switching costs förblir oförändrade eller höjs som en konsekvens 
av cloud computing. 

Av vad som presenterats ovan blir slutsatsen att cloud computing och as-a-Service får 
implikationer på switching costs. Dessa implikationer innebär att finansiella och relationella 
kan komma att sänkas medan procedur-relaterade kostnader höjs eller förblir oförändrade som 
konsekvens av cloud computing. I tidigare kapitel presenterades Farrell och Shapiros (1988) 
arbete gällande switching costs konsekvenser för konkurrens. Farrell och Shapiro (1988) 
hävdade att höga switching costs tillåter leverantörer att i många fall ha högre priser än sina 
konkurrenter så länge prisskillnaden inte är högre än kundens switching cost. Ifall switching 
cost sänks som resultat av cloud computing innebär detta också att det får implikationer för 
konkurrens. Ifall det skulle vara så att switching cost faktiskt sänks som konsekvens av cloud 
computing beskriver dock Ma (2007) ett sätt att motverka detta. Ifall cloud computing utnyttjas 
till att erbjuda tjänster istället för produkter kan leverantörer införa straffavgifter till kunder som 
byter leverantör innan ett tjänstekontrakt har löpt ut. Detta är ett intressant sätt som cloud 
computing både skulle kunna innebära lägre switching costs och samtidigt erbjuda möjligheten 
att motarbeta dessa. Det går dock inte att dra slutsatsen att switching costs i helhet kommer 
sänkas eller höjas som konsekvens av cloud computing eftersom olika switching costs kan ha 
olika hög inverkan. Ifall det är så att exempelvis relationella switching costs har väldigt låg 
inverkan generellt i jämförelse med procedur-relaterade kanske en sänkning i relationella i det 
långa loppet inte spelar någon större roll. Med detta i åtanke kan vår sista proposition 
presenteras: 
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4. Vissa switching costs kommer ha högre påverkan än andra. Därmed kan det vara så att 
förändringar i vissa switching costs överskuggas av förändringar i andra eftersom vissa 
switching costs i grunden får högre inverkan på total upplevd switching cost. 

 

2.2 Cloud computings konsekvenser för intäktsmodeller 

När en leverantör väljer att erbjuda sina produkter som tjänster innebär detta att nya 
intäktsmodeller görs möjliga. Ifall man istället för att sälja en produkt erbjuder en tjänst blir det 
problematiskt att ta emot en engångsbetalning för tjänsten på samma sätt man kan göra för en 
produkt eftersom att man som leverantör inte vet hur länge kunden kommer nyttja tjänsten. 
Följden blir ofta att någon sorts modell med återkommande intäkter tillämpas (Dubey & Wagle 
2007; Ojala 2013). Det krävs här en noggrann undersökning av vilka alternativ som finns, vilka 
alternativ som är mest intressanta samt hur dessa relaterar till andra ekonomiska aspekter som 
exempelvis kostnader. Mycket litteratur inom ämnet talar framförallt om fördelar med Cloud 
och as-a-Service från kundens perspektiv (Dubey och Wagle, 2007; Bayrak et al., 2011). Det 
är ett gott argument för en leverantör att om kunden vill erbjudas as-a-Service bör det erbjudas. 
Men om även leverantörer tjänar på att använda sig av cloud och as-a-Service bör detta vara 
positivt för alla parter (Ojala, 2013). Leverantörens incitament höjs vilket leder till en service 
bättre för alla inblandade. Med detta i åtanke är det därmed relevant att diskutera ekonomiska 
aspekter från både leverantörens och kundens synvinkel. 

Denna rubrik hade kunnat passa in som en faktor som påverkas av switching cost i teorin kring 
switching costs ovan, av anledningen att det finns en koppling mellan intäktsmodeller och 
finansiell switching costs. Detta eftersom att en situation där man som kund gör en hög 
investering för en produkt innebär det att man inte gärna byter till en annan produkt alltför 
snabbt när man nyligen investerat en stor summa i den första produkten. I en situation där man 
som kund istället betalar en månadskostnad för att nyttja en tjänst eller betalar efter hur mycket 
man använder tjänsten innebär det inte alls samma ekonomiska förlust att byta tjänst. 
Anledningen till att intäktsmodeller har fått en egen rubrik är för att denna koppling inte 
nödvändigtvis varken är den enda faktor som influerar valet av intäktsmodeller, eller ens den 
viktigaste faktorn. Därför görs valet att tillägna cloud computings konsekvenser på 
intäktsmodeller ett eget kapitel i studien. 

 

2.2.1 Definition av intäktsmodeller 

Olika intäktsmodeller ser olika ut beroende på bransch, för att hålla teorin relevant analyseras 
därmed intäktsmodeller inom mjukvaruindustrin. Inom denna industri finns ett antal 
intäktsmodeller som ofta används, den klassiska modellen innebär att mjukvara säljs som 
produktlicenser till kunden. Man gör i litteraturen skillnad på paketerade licenser och 
serverbaserade licenser. Paketerande licenser innebär att kunden köper enskilda licenser att 
installera på en specifik dator. Serverbaserade betyder att man köper in mjukvara till en server 
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för ett antal processorer (Ferrante, 2006). En ofta nämnd fördel för leverantören med att sälja 
mjukvara i form av licenser är att en hög licensavgift snabbt betalar tillbaka kostnaden som 
lades på utvecklingen av produkten. 

När man istället går mot att leverera produkter i form av tjänster finns ett antal alternativ, rental, 
pay-per-use, freemium, reklambaserat för att nämna en del (Dubey & Wagle, 2007). Alla dessa 
modeller är dock inte lika relevanta för kontexten i vilken den här studien befinner sig. 
Exempelvis reklambaserade modeller bygger på att leverantören får betalt av andra företag för 
att ett stort antal besökare eller användare exponeras för reklam. Denna modell passar sig därför 
naturligt bäst i en kontext där mjukvara används av höga antal konsumenter, därmed betydligt 
mindre intressant i en business-to-business-kontext. Freemium bygger på ungefär samma 
koncept där av en stor mängd gratisanvändare kommer en viss andel välja att betala för fördelar, 
ett koncept som lämpar sig bäst mot konsumenter. De två modeller som diskuteras oftast i 
litteraturen vad gäller business-to-business är rental och pay-per-use (Ojala, 2013; Dubey & 
Wagle, 2007; Ferrante, 2006). Därför kommer fokus huvudsakligen ligga på dessa två 
alternativ. 

Pay-per-use fungerar på ett sådant sätt att kunder som använder sig av mjukvara via cloud 
computing betalar beroende på hur mycket de använder produkten. Exempelvis kan 
användningen mätas i tid ett program körs, antal gånger en viss funktion används eller liknande 
(Ojala, 2013). Software rental å andra sidan innebär att kunden betalar kontinuerliga avgifter i 
form av prenumerationer under en förutbestämd tid för att få obegränsat använda sig av 
mjukvaran.  

I litteraturen diskuteras ofta generellt vilka fördelar eller nackdelar as-a-Service-relaterade 
intäktsmodeller har jämfört med licenser. Sänkt switching cost, överförande av lagring till 
leverantören och datasäkerhet är ämnen som frekvent lyfts fram i litteraturen. Nästan ingen 
litteratur diskuterar dock skillnader mellan olika as-a-Service-relaterade intäktsmodeller och 
lyfter fram skillnader mellan exempelvis pay-per-use och rental. Ojala (2013) har granskat 
befintlig litteratur och sammanställt vad han anser är de viktigaste karaktäristiker för pay-per-
use, rental och traditionella licenser som frekvent dyker upp i litteraturen: 

 

Jämförelse av olika intäktsmodeller 

Pay-per-use 

- Diversifierar kundbasen och tillåter ekosystem-effekter att uppstå där leverantörer kan 
slippa genomföra säljarbete till varje enskild kund 

- Gör piratkopiering svårare 
- Långsammare för leverantören att återfå pengar lagda på utveckling 
- Kräver att man som leverantör övervakar och dokumenterar kundernas användande 

vilket avgör betalningen 
- Sänker switching cost för kunder 
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- Kräver ingen hög investeringskostnad från kunden 
- Priset är ej förhandlingsbart 
- Lämpar sig för sporadiskt användande från kundens sida 
- Kräver ej installation, underhåll eller uppdatering från kundens sida 
- Kunder kan uppleva oro över datasäkerhet när data lagras hos leverantören istället för 

hos en själv 
- Kräver att kunder kan estimera användning för att räkna ut kostnader 

 

Rental 

- Diversifierar kundbasen och tillåter ekosystem-effekter att uppstå där leverantörer kan 
slippa genomföra säljarbete till varje enskild kund 

- Gör piratkopiering svårare 
- Långsammare för leverantören att återfå pengar lagda på utveckling 
- Kräver inte att man som leverantör övervakar och dokumenterar kundernas användande 
- Sänker switching cost för kunder 
- Kräver ingen hög investeringskostnad från kunden 
- Priset är förhandlingsbart 
- Bra när produkten ska användas flitigt under kända perioder 
- Kräver ej installation, underhåll eller uppdatering från kundens sida 
- Kunder kan uppleva oro över datasäkerhet när data lagras hos leverantören istället för 

hos en själv 
- Innebär förutsägbara kostnader för kunderna 

 

Licenser 

- Ger snabbt tillbaka pengar lagda på utveckling för leverantören 
- Ger inga intäkter efter köp till leverantören 
- Ökar switching cost för kunder 
- Finns risk för piratkopiering 
- Bra när produkten är viktig för kundens kärnaktiviteter 
- Tillåter förhandlingsbara priser 
- Håller data säker hos kunden 
- Kräver av kunden egen lagring och infrastruktur 

 

Flera attribut för rental återfinns även i pay-per-use av anledningen att båda modellerna är 
service-modeller och innehar därmed likheter. De attribut som blir mest intressanta att diskutera 
är därmed de attribut som skiljer modellerna åt. Dessa attribut återfinns i rubrikerna nedan. 

 

2.2.2 Faktorer bakom värderandet av olika intäktsmodeller 
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Beroende på vilken kontext och situation man som leverantör eller kund befinner sig i blir olika 
intäktsmodeller mer eller mindre attraktiva. Jämförelsen mellan as-a-Service-relaterade 
modeller och licenser är enklare att göra än den mellan rental och pay-per-use. Ojala (2013) 
hävdar att för leverantören är anledningen till att välja as-a-Service-modell över traditionella 
licenser ifall produkten ämnas säljas åt ett brett kundsegment med många små kunder, en annan 
anledning är ifall det finns risker för piratkopiering man vill undvika. I kontrast blir alltså 
argumenten för traditionella licenser ifall man riktar sig mot ett fåtal, större kunder. Från 
kundernas synvinkel bör man enligt Choudhary (2007) välja ett as-a-Service-alternativ ifall 
man endast tänker använda en produkt sporadiskt, har begränsade möjligheter till stora 
investeringar och inte behöver skräddarsydda produkter. Denna slutsats baseras huvudsakligen 
på att stora företag som är okänsliga för hög capex klarar av att investera stora summor i samt 
lagra och underhålla produkter på egen hand, medan mindre företag gärna överlåter detta ansvar 
till leverantören och betalar kontinuerligt. Dessa generella argument för olika modeller tycks 
man vara ense om i litteraturen, dock menar man att i industrin kan självklart specifika 
situationer eller kontexter innebära att vissa argument väger tyngre än andra eller faller bort på 
grund av externa anledningar (Dubey & Wagle, 2007; Ferrante, 2006; Choudhary, 2007). 

Argumenten som presenterades ovan säger däremot mindre om huruvida en rental-modell är att 
föredra framför en pay-per-use. Det är angående denna jämförelse det finns bristande litteratur. 
Detta skulle kunna bero på att ämnet är nytt eller för att skillnaderna mellan rental och pay-per-
use är försumbara, att det viktiga är att det är en as-a-Service-modell. Vilken anledning det än 
gäller finns det ett argument här för att göra en empirisk undersökning för att få svar på ifall 
skillnaderna mellan de båda modellerna har någon avgörande inverkan.  

Enligt Ojalas (2013) karaktäristiker som presenterats finns från leverantörens synvinkel inga 
unika fördelar med pay-per-use som inte också återfinns i rental. Pay-per-use bär dock med sig 
till kunder den unika fördelen jämfört med rental att man kan använda mjukvaran tillfälligt eller 
sporadiskt och enbart betala för dessa stunder man behöver använda mjukvaran. Ojala (2013) 
hävdar att en fördel med rental är att kunder kan erbjudas flexibla priser som beror exempelvis 
på hur länge man binder upp sig. Alltså att om man väljer att dedikera sig till att använda en 
produkt mycket och över lång tid kan man förhandla fram bättre priser än andra kunder som 
också hyr mjukvaran men inte binder upp sig lika länge. Jämförelsen som görs med pay-per-
use är enligt Ojala (2013) att i denna modell kommer alla kunder alltid betala samma kostnad 
som enbart påverkas av mängden användande. Det går dock att föra argumentet att även i en 
pay-per-use-modell skulle man som leverantör kunna erbjuda möjligheten att kunderna betalar 
mindre per användning ifall de binder upp sig över en längre tid, frågan är dock ifall detta är 
något som leverantörer gör. En annan fördel som presenterats är att i rental får kunden 
förutsägbara kostnader vilket skulle förenkla för kunden, jämfört med i pay-per-use där man 
måste estimera användning. 

 

2.2.3 Konsekvenser av olika intäktsmodeller 
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As-a-Service får en inverkan på kostnader för både kund och leverantör. En välkänd konsekvens 
av as-a-Service nämnd i litteraturen är att capex skiftar mot opex för kunden (Dubey & Wagle, 
2007; Baines & Lightfoot, 2013). Detta eftersom att as-a-Service-kontrakten låter kunden betala 
för mjukvara kontinuerligt istället för en att göra en engångsinvestering för eviga licenser. 
Denna konsekvens är enligt litteraturen sann för as-a-Service generellt och antas därmed vara 
sann för både rental och pay-per-use. Vidare talar litteraturen om att opex höjs för leverantören 
när man erbjuder sina kunder as-a-Service istället för att sälja licenser. Detta eftersom att stor 
del av ansvaret över produkten överförs från kunden till leverantören på så sätt att leverantören 
ansvarar för underhåll, kontinuerliga uppdateringar och så vidare (Dubey & Wagle, 2007). Som 
en konsekvens av detta talas det i litteraturen om att kundernas opex sänks (icke att förväxla 
med att kundens capex sänks och opex höjs i ett skifte som konsekvens av as-a-Service) då 
kunden inte på samma sätt behöver ansvara över produkten själv med anställda som sköter 
underhåll, felsökningar och annat (Baines & Lightfoot, 2013). 

En annan konsekvens för leverantören med pay-per-use jämfört med rental handlar om 
övervakning av användning. Alltså att leverantören måste utöver erbjuden mjukvara ha ett 
tilläggssystem som håller koll på hur mycket kunden använder produkten. Ett sådant system 
innebär självklart mer arbete för leverantören både att bygga och integrera med produkten samt 
administrativt arbete i att kontinuerligt övervaka och dokumentera kunders användning (Ojala 
2013).  

Enligt Ojala (2013) innebär pay-per-use för kunden att priset för det mesta är oförhandlingsbart 
vilket innebär mindre flexibilitet för kunden. Dessutom kan det bli komplicerat att estimera hur 
mycket användningen av mjukvaran kommer bli, vilket innebär att man har sämre koll på sina 
kostnader. Fördelarna med rental blir starkt kopplade till nackdelarna med pay-per-use, det går 
att förhandla om priser och kostnaderna blir väldigt förutsägbara när betalning sker i form av 
förutbestämda månadsbetalningar. En stor konsekvens av rental för kunden är att i de fall man 
använder produkten tillfälligt eller sporadiskt är man oavsett tvungen att betala samma pris. 

En annan konsekvens potentiellt värd att fundera kring är huruvida fasta och rörliga kostnader 
förändras för kunderna relaterat till olika intäktsmodeller. Baines och Lightfoot (2013) nämner 
en situation där en pay-per-use-modell kan leda till att rörliga kostnader ökar så pass att 
minskningen i opex som vanligen händer för kunden i en as-a-Service-relation istället blir en 
ökning. Denna situation skulle uppstå där kunden underskattar behovet av en mjukvara och 
hamnar i en situation där användandet blir mycket högre än väntat vilket leder till höga 
kostnader i en pay-per-use-modell. I rental å andra sidan består opex mer av fasta kostnader 
eftersom att exempelvis månadshyran av mjukvara inte ändras. Litteratur som diskuterar fasta 
och rörliga kostnader i relation till olika intäktsmodeller inom as-a-Service är väldigt knapp och 
klassiska konsekvenser av höga eller låga fasta och rörliga kostnader inom 
tillverkningsindustrin är svåra att överföra till mjukvaruindustrin och cloud. 

 

2.2.4 Implikationer för olika intäktsmodeller 
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Att intäktsmodeller påverkas när man utnyttjar cloud computing som ett medel för as-a-Service 
är man överens om i litteraturen (Dubey & Wagle 2007; Choudhary 2007; Ojala 2012). Eviga 
licenser lämpar sig sämre när produkter istället erbjuds som tjänster och oftast används ofta 
modeller med återkommande betalning. Ojala (2013) gör en noggrann jämförelse mellan 
alternativen pay-per-use och rental, men frågan är hur pass stora implikationer valet mellan 
dessa alternativ har.  

En av konsekvenserna av att använda sig av modellen pay-per-use för leverantören är att denne, 
till skillnad från i rental, måste sköta övervakning av kundernas användande och dokumentera 
detta. Kostnader av att utföra detta extra arbete som introduceras i en pay-per-use-modell men 
undviks i rental räknas som opex. Ojala (2013) lyfter dessa förändringar i leverantörens opex 
som argument för att leverantören kan vilja undvika pay-per-use. Dock är det så att en generell 
konsekvens av att nyttja as-a-Service-modeller möjliggjorda av cloud computing är att 
leverantören tar över många uppgifter från kunden vad gäller underhåll, uppdateringar och 
liknande. Dessa generella kostnader måste leverantören vara villig att ta på sig för att kunna 
erbjuda as-a-Service oavsett intäktsmodell, då är frågan ifall extra kostnader av pay-per-use har 
en märkbar inverkan. Alternativt ifall denna ökning av pay-per-use relativt de generella 
kostnaderna är försumbar. Ojala (2013) presenterar kostnaderna av pay-per-use som nackdel 
med inverkan, men vi hävdar att det kan mycket väl vara så att det finns kontexter där dessa 
kostnader i leverantörens ögon är försumbara. Fishburn och Odlyzko (1999) har rent teoretiskt 
med olika modeller räknat på om leverantörer tjänar mer på att erbjuda rental eller pay-per-use 
och kommer fram till att rental skulle innebära det bättre alternativet för leverantören. Denna 
modell tycks dock anta att kunderna är konsumenter och innehåller en hel del antaganden om 
kundernas totala vetskap kring användande samt möjligheter att byta fritt mellan olika alternativ 
som kanske inte stämmer överens i alla verkliga kontexter. Huruvida Ojalas (2013) samt 
Fishburns och Odlyzkos (1999) teoretiska antaganden har bäring utanför teorin kräver en 
empirisk undersökning. Vi ställer därför upp vår första proposition för intäktsmodeller: 

1. En leverantör bör föredra rental över pay-per-use ifall övervakning och dokumentering 
av kundanvändning innebär höga kostnader. 

Ur kundernas perspektiv tycks situationen vara aningen mer mångfacetterad. För kunderna 
finns det olika för- och nackdelar med båda modellerna som skulle kunna ha inverkan på vad 
som föredras. För kunderna beskriver Baines och Lightfoot (2013) att en konsekvens av pay-
per-use är att denna modell innebär högre rörliga kostnader och även att det blir svårare för 
kunden att förutse sina kostnader. Denna analys verkar högst rimligt och möjligen är det så att 
vissa kunder finner pay-per-use-alternativet oattraktivt på grund av denna oförutsägbarhet. 
Detta är dock starkt kopplat till kundernas förmåga att estimera användning och vi hävdar att 
företagskunder som överväger as-a-Service-alternativ borde redan känna sig fullt bekväma med 
att korrekt estimera deras användning av leverantörers mjukvaruprodukter, oavsett om dessa 
köps in som produktlicenser eller används enligt as-a-Service. Eftersom denna studie ämnar 
undersöka kunder i business-to-business-kontext ställer vi upp följande proposition: 

2. Kunder bör oavsett intäktsmodell vara kapabla att estimera användning och kostnader. 
Kunder ser därför inte förutsägbara kostnader från rental som en betydande fördel. 
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Choudhary (2007) hävdar att pay-per-use är bäst lämpat för mindre kunder som ämnar använda 
en mjukvaruprodukt sporadiskt. Detta är en rimlig slutsats som bör vara överförbar till flera 
kontexter. Även Ojala (2013) lyfter fram detta som ett av de stora argumenten för kunder att 
välja pay-per-use. Frågan är dock ifall dessa sporadiska användare existerar i alla kontexter. I 
en business-to-consumer-kontext är det enkelt att föreställa sig användare som tjänar på att 
betala efter hur mycket de använder en produkt ifall det handlar om nöjesprodukter eller 
liknande mjukvara. Men när det handlar om en business-to-business-kontext tycks det mindre 
troligt att företagskunder, oavsett storlek, skulle investera tid och pengar i mjukvaruprodukter 
som inte ämnas användas flitigt av anställda på företaget. Föregående analys leder oss därför in 
till vår tredje proposition för intäktsmodeller: 

3. Sporadiska användare av mjukvaruprodukter sålda i business-to-business-kontexter 
antas vara ovanliga, vilket därmed betyder att pay-per-use varken är mer eller mindre 
attraktivt jämfört med rental för de flesta kunder. 

Slutsatsen kring vilka implikationer olika intäktsmodeller får är att det finns i teorin ett antal 
faktorer presenterade ovan som kan innebära att både leverantörer och kunder kan föredra rental 
över pay-per-use eller tvärt om. Men att det kan det vara så att dessa faktorer inte är tillämpbara 
i alla kontexter, alternativt får låga inverkningar. Detta skulle kunna vara svaret på varför endast 
ett fåtal forskare har i litteraturen diskuterat implikationer av olika as-a-Service-modeller. 

 

 

3 METOD  

 

3.1 Forskningsprocess 

I teorikapitlet tidigare har vi identifierat relevant forskning som vi har analyserat och dragit 
slutsatser kring. Syftet med vår metod i denna studie är att empiriskt testa vår teoretiska analys. 
I den här studien har valet gjorts att utföra detta genom en empirisk studie hos ett företag som 
påverkas av teknologin cloud computing. Till detta ändamål detta har vi valt fallföretaget 
Ericsson. Dels arbetar de med utveckling av infrastruktur och hårdvara inom 
telekommunikation, och dels arbetar de med utveckling av mjukvara som de sedan säljer till 
företagskunder vilket kan ses som deras IT-affär. Ericsson i Karlskrona arbetar nästan 
uteslutande med IT och utveckling av mjukvara. Specifikt arbetar de med att utveckla och 
underhålla OSS och BSS. OSS är en samling av program som hjälper en telekomoperatör att 
övervaka, styra, hantera och analysera telefoner och datornätverk. BSS är komponenter som en 
telekomoperatör använder för att ta betalt av och driva sin verksamhet mot konsumenter. BSS 
är tillsammans med OSS de verktyg som används för att tillhandahålla helhetslösning från 
början till slut inom telekommunikation. Som en av de största aktörerna i telekombranschen är 
Ericsson en utmärkt kandidat att undersöka för teknologin cloud computing. Fallföretaget är ett 
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stort och etablerat multinationellt företag som traditionellt sett är verksamt inom olika områden 
i telekomindustrin. Telekomindustrin har traditionellt sett varit en stängd bubbla men de senaste 
åren har nya men även etablerade IT-företag börja konkurrera om slutanvändare i 
telekomindustrin. IT-företag har bland annat med cloud computing börjat erbjuda alternativa 
produkter som utmanar ett företag som Ericsson i hur de ska bemöta konkurrens med hjälp av 
cloud computing. Haug et al. (2015) poängterar som tidigare nämnt att det måste undersökas 
varför företag implementerar cloud-lösningar och vad de gör med cloud computing. 
Fallföretaget uppfyller kravet för vad forskningen efterfrågor och representerar samtidigt en 
etablerad aktör inom telekomindustrin. En avgränsning har gjorts i form av att endast en 
leverantör inom telekom kommer undersökas i fallstudien noggrant, andra leverantörer om de 
tas upp i studien kommer i sådana fall beskrivas mer ytligt i exemplifierande syfte. Anledningen 
till detta är att det inom ramarna för studiens omfattning inte fanns möjlighet att på ett 
uttömmande vis undersöka flera företag. Leverantörer inom telekom erbjuder till sina CSP-
kunder, ofta kallade mobiloperatörer, huvudsakligen mjukvara i form av Operations Support 
Systems (OSS) och Business Support Systems (BSS). I denna studie kommer framförallt dessa 
kunder och produkter ligga i fokus för fallstudien, men generella diskussioner som förs bör 
kunna överföras även till andra branscher men framförallt andra aktörer inom kontexten.  

Innan insamlande av empirisk data har det gjorts en noggrann analys av existerande litteratur 
inom relevanta områden som cloud computing, as-a-Service, telekom, produkttjänstesystem 
och så vidare. Empiriska studier av cloud computing som teknologi och dess konsekvenser på 
olika industrier är få i antal. Därmed erbjuds få etablerade metoder och processer för att 
undersöka detta område. En delvis återkommande metod som har använts i några empiriska 
studier är identifiering av för- och nackdelar med cloud computing och as-a-Service som de 
upplevs av företag som arbetar med eller funderar på att arbeta med dessa. Denna metod har 
dock valts bort med anledningen att endast identifiering av för- och nackdelar inte ifrågasatte 
någon etablerad teori och skulle inte ge det djup som önskas.  

För en djupare analys av konsekvenserna av cloud computing och as-a-Service blev det tidigt 
uppenbart att en studie av alla aspekter inom cloud skulle bli ohållbart omfattande. En stor 
utmaning i forskningsprocessen har därmed legat i att identifiera intressanta faktorer att 
undersöka. Efter granskning av vad som tidigare undersökts i litteraturen, beskrivet i 
bakgrundskapitlet i den här rapporten, valdes switching cost ut som huvudområdet att 
undersöka med ett fördjupat fokus på hur cloud computing och förändrade kundrelationer 
relaterat till switching påverkar valet av intäktsmodeller. Switching cost är ett område som är 
väl diskuterat i både teori och empiri. Dock fann vi tidigt att litteratur som behandlar switching 
cost i business-to-consumer-kontexter är omfattande, medan litteratur som behandlar switching 
cost i business-to-business-kontexter är fåtalig. Blut et al. (2015) studerade switching cost i 
business-to-business-kontexter och har definierat switching costs som procedur-relaterade, 
finansiella och relationella switching costs efter intervjuer där olika switching costs identifierats 
hos företag och sedan kategoriserats. Dessa kategorier har vi valt att använda i analysen om 
olika switching costs och hur dessa påverkas av cloud computing och as-a-Service-modeller 
tillsammans med respondenter från fallföretaget. 
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Som konsekvens av att empiri kring hur branscher ser på Cloud och as-a-Service och i 
förlängningen hur dessa påverkar telekom är väldigt knapp har stor del av forskningsprocessen 
legat i att genom litteraturstudier, interna dokument och företagsintervjuer införskaffa kunskap 
om ett relativt oförstått område. Detta för att kunna bidra till kunskapen om och dra slutsatser 
kring vad konsekvenser av cloud computing och as-a-Service inom en bransch skulle kunna bli. 

 

3.2 Forskningsdesign 

Valet mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder bör baseras på forskningsfrågan 
och inte på någon form av preferens som forskaren skulle kunna ha (Marshall, 1996). Att välja 
lämpliga forskningsmetoder för att bedriva ett vetenskapligt arbete är ett viktigt kännetecken 
som i sig kommer avgöra kvalitén på resultatet. Forskningsmetoder bör ses som verktyg eller 
medel för hur man löser problem. Metoder har flera roller, till exempel för hur man resonerar, 
regler för kommunikation eller regler för intersubjektivitet (Ghauri & Grønhaug, 2010). Det 
måste finnas ett hållbart resonemang eller teori bakom de metoder som används så att de 
resulterar i en korrekt lösning på problemet. 

Ghauri och Grønhaug (2010) diskuterar skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder 
i forskningsstudier. Författarna säger att skillnaden inte bara är i kvalité utan också i procedurer. 
Det finns ingenting som säger att kvantitativa forskningsmetoder är bättre bara för de är enkelt 
mätbara. Ett bättre sätt att se på saken enligt författarna är att bestämma forskningsmetoder 
baserat på omgivningen i forskningsproblemet och forskningsfrågorna. Nedan finns Tabell 2.1 
baserad på Ghauri och Grønhaug (2010) som denna forskningsstudie har haft som utgångspunkt 
i identifieringen gällande om det är en kvalitativ eller kvantitativ studie. 

 

Skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder 

Kvalitativa metoder Kvantitativa metoder 

Fokus på förståelse Fokus på testning och verifikation 

Fokus på förståelse från respondenters synvinkel Fokus på fakta och/eller orsak och 
verkan 

Tolkande och rationellt angreppssätt Logiskt och kritiskt angreppssätt 

Observationer och mätningar i naturliga miljöer Kontrollerade mätningar 
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Subjektiv vy, närhet till data Objektiv vy, distanserat från data 

Explorativ inriktning Deduktivt fokus på hypotestestande 

Processinriktat Resultatinriktat 

Holistiskt perspektiv Analytiskt perspektiv 

Generalisation genom jämförelser av attribut och 
specifika kontexter 

Generalisation genom deltagande i en 
population 

Tabell 3.1: Skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder enligt (Ghauri & Grønhaug, 
2010). 

 

En av styrkorna med kvalitativ forskning är hur den kan erbjuda möjligheten att införskaffa 
djup förståelse och att dra fram kunskap som inte hade hittats med hjälp av ett mer 
överblickande tillvägagångssätt. Med kvantitativa metoder är det mer vanligt med vikten att 
följa vissa sekvenser och en särskild formula för hur forskningen genomförs. Kvalitativ 
forskning anses ofta mer flexibel där datainsamling, dataanalys och teoriarbete kan ske mer 
parallellt än hur de ofta sker väldigt sekvenserat i kvantitativ forskning (Maxwell, 2012). 
Fördelen med ett mer flexibelt tillvägagångssätt är att risken för att ett tidigt misstag som 
upptäcks i efterhand förstör mängder med efterföljande arbete blir lägre. Å andra sidan kan 
mindre kontroll och sekvensering innebära att en studie blir spretig och saknar fokus (Ghauri 
& Grønhaug, 2010). 

Om man tittar tillbaka på syftet med den här studien är tonvikten på förståelse en kritisk punkt. 
Med tanke på forskningsfrågorna kommer svaren att vara mer av kvalitativ karaktär, det vill 
säga inte kvantifierbara svar. Detta kräver att datainsamlingsprocessen har fokus på tolkning 
och har ett rationellt förhållningssätt. Exempel på kvalitativ forskning enligt Ghauri och 
Grønhaug (2010) är när man vill förstå ett fenomen som det inte är särskilt mycket känt om. De 
tekniska detaljerna i cloud computing och as-a-Service är relativt kända fenomen. Däremot är 
vikten och konsekvenserna av mer ekonomiska faktorer någonting som inte är självklart för 
företag idag (Yang & Tate, 2012). Därför föreslår vi en explorativ inriktning eftersom den syftar 
till att skapa förståelse om någonting som inte är klart definierat idag. Ett holistiskt perspektiv 
är avgörande med tanke på att affärsmodellen a-a-Service och teknologin cloud computing 
måste studeras i ett sammanhang för att förstås eftersom cloud computing skulle kunna påverka 
existerande ekonomiska faktorer.  

Empiriska studier av komplexa fenomen som hur en specifik teknologi eller innovation 
påverkar en bransch eller en affärsmodell är utmanande av olika anledningar. I fallet cloud 
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computing och as-a-Service finns det delvis olika definitioner av begreppen inom litteraturen 
men även om man jämför litteratur och vad företag anser. Dessutom är området stort och relativt 
nytt och dessutom omfattande i att det finns många olika aspekter värda analys. Slutligen 
eftersom att konsekvenser och faktorer troligen blir annorlunda mellan olika branscher och 
olika fall kan det bli problematiskt att försäkra validitet och reliabilitet i studien.  

Studien skulle kunna klassificeras som en fallstudie då det fall som ställs mot litteraturen är 
kontexten för en etablerad aktör i en utvald bransch. Med en fallstudie går det att i detalj 
undersöka en kontext på djupet i syftet att föra en diskussion som leder till djupare slutsatser, 
snarare än identifieringar och beskrivningar av flera aspekter i flera kontexter. Yin (2003) 
argumenterar emot fallstudier såsom andra forskare ibland gör med argumentet att 
generaliserbarheten blir begränsad då vad man kommer fram till i en kontext kan se helt 
annorlunda ut i en annan. Ett annat argument mot fallstudier är att forskaren i en fallstudie löper 
förhöjd risk att bli partisk och glömma bort att kritiskt granska fallet. Hammersley et al. (2000) 
beskriver två olika typer av fallstudier. Den ena syftar mer till att beskriva, analysera och 
förklara ett fall medan den andra görs i syftet att utveckla och testa teori. Den här studien skulle 
hamna mer i den första kategorin då syftet med studien är att analysera och presentera hur en 
etablerad aktör inom en bransch bemöter och hanterar teknologin cloud computing. Med hjälp 
av aktiv medvetenhet om riskerna med fallstudier anses dessa kunna motverkas. 

 

3.3 Datainsamling 

För att kunna empiriskt testa vår teoretiska analys krävs att empirisk data samlas in. Leonard-
Barton (1995) poängterar vikten av att i forskning ta in flera olika synvinklar från olika delar i 
en kontext under granskning. För den här studien har både sekundär och primär data undersökts 
och dessutom har flera respondenter relevanta för kontexten intervjuats. Detta i förhoppningen 
att en så opartisk och mångfacetterad syn på området som möjligt ska komma fram. Miles och 
Huberman (1994) hävdar att metoderna i en kvalitativ studie inte nödvändigtvis behöver vara 
lika specificerade och rigida som i vissa mer kvantitativa studier. Istället kan forskningsfrågorna 
driva metodiken framåt på de sätt som uppenbarar sig lämpligast. För den här studien har syfte 
och forskningsfrågor varit drivkraften bakom hur intervjuer har utformats och hur data har 
analyserats. Insamlingen av data har gjorts med hjälp av studerande av dokument samt 
intervjuer. Dokumenten som har studerats har varit av strategisk och analytisk karaktär från 
företaget i fallstudien där definitioner av cloud computing och hur företaget kan nyttja 
möjligheterna inom detta område har beskrivits. Intervjuerna har gjorts med olika personer med 
relevant kunskap för studien där syftet har varit att besvara forskningsfrågorna. 
Utöver forskningslitteratur har även en hel del annan litteratur granskats som del av 
datainsamlingen. Denna litteratur har bestått av artiklar relevanta för området Cloud och as-a-
Service i business-to-business-kontexter samt white papers från företag i telekombranscher som 
diskuterar möjligheter inom Cloud Computing. Denna litteratur har läst i syftet att ge en bild av 
hur företag inom och utom telekombranschen tänker kring frågor som tas upp i 
forskningslitteraturen.  
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3.3.1 Intervjumetod 

Till studien som är av kvalitativ typ gjordes valet naturligt att en kvalitativ ansats lämpade sig 
bäst för intervjumetoden. Intervjuer har valts som metod eftersom att studien är som tidigare 
nämnt av kvalitativ karaktär där intervjuer ger rum för tolkning och för att förstå ett fenomen 
som det inte är särskilt mycket känt om. I enlighet med detta har intervjuerna genomförts semi-
strukturerat. Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) är semi- eller ostrukturerade intervjuer mindre 
rigida än strukturerade intervjuer och låter respondenter berätta och förklara snarare än att 
endast besvara frågor. Då syftet med studien är relativt explorativt och meningen är att 
undersöka hur och varför cloud computing och as-a-Service påverkar branscher valdes semi-
strukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer eller enkäter hade varit alldeles för strikta då 
det hade inneburit att svarsalternativ varit förutbestämda. Detta hade påverkat studien negativt 
eftersom det hade varit svårt att förstå varför respondenter ger de svar de ger. Under studien har 
ett flertal respondenter intervjuats både genom besöksintervjuer och telefonintervjuer. Enligt 
Jacobsen (2002) lämpar sig i regel besöksintervjuer bättre för mer kvalitativa intervjuer då dessa 
intervjuer ofta innebär mer öppna frågor och diskussioner. Vid ett besök utvecklas enligt 
Jacobsen (2002) en relation med den intervjuade som tillåter öppna och kreativa samtal. I 
kontrast passar intervjuer med många frågor som endast kräver korta svar en telefonintervju 
lika bra som en besöksintervju. Jacobsen (2002) lyfter dock att under alla intervjuer finns det 
risk att respondenter påverkas av de intervjuandes närvaro på ett sätt som förändrar hur 
respondenten svarar jämfört med vad respondenten faktiskt tycker och tänker. I en 
telefonintervju hävdar Jacobsen (2002) att denna intervjueffekt inte blir lika påtaglig då 
intervjuaren inte fysiskt närvarar. I den här studien gjordes valet att i första hand om möjligt 
genomföra besöksintervjuer, men av praktiska skäl har en hel del intervjuer fått ske via telefon. 
Detta eftersom att flera respondenter har befunnit sig utomlands eller på andra orter. 
Intervjuerna har dock genomförts på samma sätt vare sig det har varit besöksintervju eller via 
telefon. Att det har skett telefonintervju eller besöksintervju har inte spelat någon större roll för 
resultaten från intervjuerna. Detta eftersom att fokus i intervjuerna har varit på diskussion och 
inte så mycket på artikuleringar, bilder eller material som kanske hade krävt fysiskt möte. 

En utmaning med intervjuer är att det krävs insatta forskare som kan ställa rätt frågor (Ghauri 
& Grønhaug 2010). För att tackla denna utmaning har vi fokuserat inte bara på 
litteraturgranskning som framgår av teorikapitlet, utan vi har även fokuserat på att vara pålästa 
inom branschen som studien är genomförd i. Det sistnämnda är framförallt viktigt för att ställa 
frågor som är relevanta och för att kunna tolka svaren från intervjuerna i den kontexten som 
studien befinner sig i, det vill säga telekombranschen. 

 

3.3.1.1 Utformning av intervjuguide 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide med viktiga frågor att diskutera. Denna 
intervjuguide togs fram med frågeställningar och propositioner i åtanke så att det under 
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intervjuerna skulle komma fram relevant information för att besvara dessa. För att försäkra oss 
om att intervjuguiden uppfyller detta syfte lät vi en erfaren forskare granska intervjuguiden i 
relation till frågeställningar och propositioner. Med tanke på studiens kvalitativa ansats och 
valet att huvudsakligen genomföra semistrukturerade intervjuer användes frågorna i 
intervjuguiden huvudsakligen som riktlinjer för att föra diskussionen i olika riktningar. Som 
exempel lades olika mycket fokus på olika delar av frågorna beroende på vilka ansvarsområden 
olika respondenter hade. En respondent med mycket kundkontakt fick fler frågor om just 
kunderna än en respondent med teknisk kompetens inom cloud computing som teknologi. 
Frågorna har utformats på ett sådant sätt att respondenter ska kunna svara så öppet som möjligt 
utan påverkan från forskarna. Vissa följdfrågor är utformade mer specifikt i syfte att testa 
utvalda propositioner eller alternativt för att leda in respondenter på olika spår ifall dessa kanske 
inte fullt förstår vissa frågor. 

 

Kategori 1 – Bakgrundsrelaterade frågor 

Fråga 1 - Vilka produkter erbjuder företaget i dagsläget? 

- Hur levereras dessa produkter? 

Fråga 2 - Vilka kunder har företaget? 

Fråga 3 - Vilka konkurrenter har företaget? 

Fråga 4 - Hur ser betalningen ut för befintliga produkter? 

Syftet med frågorna i kategori 1 var att låta respondenten ge en grundläggande beskrivning av 
hur nuläget ser ut vad gäller produkter, kunder och konkurrenter. Detta gjordes i flera syften. 
Delvis för att ge forskarna en översiktlig bild av vilka delar i företaget respondenten har mest 
kunskap om och ansvar över. Även för att ge respondenten chansen att besvara frågor som 
denne bör med trygghet kunna besvara innan samtalet leder in på möjligen mer komplicerade 
ämnen. 

 

Kategori 2 - Frågor relaterade till cloud computing som teknologi och as-a-Service som 
affärsmodell 

Fråga 1 - Hur ser du på cloud computing? 

- Vad är enligt respondenten cloud computing och as-a-Service? 
- Vilka olika viktiga attribut definierar cloud computing och as-a-Service? 

Fråga 2 - Hur arbetar företaget med cloud computing och as-a-Service i dagsläget? 

Fråga 3 - Vilka nya möjligheter ser företaget med cloud computing och as-a-Service? 
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Fråga 4 - Vilka problem eller hot ser företaget med cloud computing och as-a-Service? 

Kategori 2 innefattar frågor relaterade till cloud computing och as-a-Service som teknologi och 
affärsmodell. Dessa frågor syftar till att undersöka huruvida respondentens bild av dessa 
områden stämmer överens eller inte med vad som beskrivs i teori. Frågorna ställs även för att 
ge forskarna en mer detaljerad bild av hur företaget arbetar med cloud computing och as-a-
Service i dagsläget. 

 

Kategori 3 - Frågor relaterade till forskningsfråga 1. 

Fråga 1 - Vilka konsekvenser får cloud computing och as-a-Service på nuvarande affärsmodell? 

Fråga 2 - Hur kan cloud computing och as-a-Service påverka företagets kundrelationer? 

- Litteraturen säger att förändrad switching cost relaterat till cloud computing och as-a-
Service kan leda till att kunder blir lättfotade, anses detta vara ett problem? 

- Litteraturen nämner procedural, financial och relational switching costs, kan 
respondenten identifiera att Ericsson jobbar med att påverka eller ser förändrade 
möjligheter eller problem relaterade till någon av dessa? 

- Litteraturen nämner olika faktorer som leder till switching costs. Finns det några 
faktorer Ericsson kan uttrycka? 

- Kommer konkurrenstrycket förändras som följd av att företaget erbjuder befintliga 
produkter enligt en as-a-Service-inspirerad affärsmodell? 

Fråga 3 – Vad anser företagets kunder om att potentiellt erbjudas produkter i form av as-a-
Service? 

Fråga 4 – Tros cloud computing och as-a-Service kunna ge möjligheter att nå ut till nya 
marknader eller kundsegment? 

- Litteraturen hävdar att marknader med många, förhållandevis små kunder kan nås med 
flexibla as-a-Service erbjudanden, kan detta utnyttjas av företaget? 

Frågorna i kategori 3 relaterar huvudsakligen till forskningsfråga 1 och handlar därmed om 
switching cost inom cloud computing och as-a-Service. Syftet med frågorna är att testa olika 
propositioner och testa vad som beskrivs i teorin genom att undersöka hur företaget ställer sig 
till propositioner och teori. Därmed i denna kategori finns ett antal detaljerade följdfrågor som 
är tänkta att på mer detaljerad nivå analysera. 

 

Kategori 4 - Frågor relaterade till forskningsfråga 2. 

Fråga 1 - I ett scenario när ni erbjuder as-a-Service till befintliga kunder, hur ser betalningen 
för produkterna ut? 
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- Litteraturen talar om olika intäktsmodeller i as-a-Service, i business-to-business-
kontexter uttrycks ofta rental och pay-per-use som passande modeller, vad anses 
företaget? 

- Hur kommer era & kunders kostnader förändras i detta scenario? 

Fråga 2 - I ett scenario när ni utnyttjar as-a-Service för att nå nya kunder eller marknader, hur 
ser betalningen för produkterna ut? 

- Litteraturen nämner ofta pay-per-use som en attraktiv intäktsmodell för stora 
marknader med många små kunder. Detta tack vare att modeller innebär låg switching 
cost och låg capex för kunderna, kan dessa marknader nås med hjälp av pay-per-use 
som modell? 

- Hur kommer era & kunders kostnader förändras i detta scenario? 

Syftet med kategori 4 var att testa propositioner och jämföra teori med praktik relaterat till 
forskningsfråga 2. Därmed handlar dessa frågor om fördjupningen i vilka konsekvenser cloud 
computing får för hur företag tar betalt i form av olika intäktsmodeller. Liksom kategorin ovan 
finns här en del följdfrågor av mer detaljerad natur för att kunna nå fram till specifika svar på 
propositioner. 

 

3.3.1.2 Urval av respondenter 

Förutom att noggrant välja ut relevanta intervjufrågor och ämnen att diskutera för att kunna 
besvara propositioner baserade på teorin krävs även att personer med relevant kunskap 
intervjuas (Ghauri & Grønhaug 2010). Även detta kräver att man som forskare är påläst för att 
kunna förstå vad för sorts information man är ute efter (Ghauri & Grønhaug 2010). I den här 
studien har vi intervjuat sex personer för att få en så komplett bild som möjligt av den 
information som vi var ute efter. Anledningen till att vi valt ut flera respondenter är att de 
forskningsfrågor och propositioner vi har i studien krävde svar från olika personer med olika 
ansvarsområden. Exempelvis har frågor relaterade till kunder krävt en eller flera respondenter 
som faktiskt besitter information om kunder medan frågor relaterade till strategier krävde svar 
från respondenter med högre befattning inom företaget. 

Nedan följer en lista med beskrivningar på ansvarsområden för de sex personer som intervjuats 
i studien. Vi kan se att av de intervjuade är det framför allt anställda med strategiska 
ansvarsområden som valts ut. Anledningen till att vi har valt bort att intervjua folk i de lägre 
leden i företagshierarkin är för att vi känner att de frågor studien söker svar på relaterar till 
övergripande strategier över lång tid vilka många anställda inte har insikt i. Trots att studien är 
utförd i samarbete med Ericsson i Karlskrona är det värt att nämna att intervjuobjekten är 
stationerade på många olika ställen, närmare bestämt Karlskrona, Kista, Göteborg, och även 
New Jersey i USA. Vad detta betyder för studien är att vi har fått en mycket större helhetsbild 
över företagets struktur och företagets strategiska mål än om vi bara intervjuat personer i 
exempelvis Karlskrona. Detta val motiverar vi med att om endast personer på samma 
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geografiska plats intervjuats skulle resultaten inte bli representativa för en så pass stor 
leverantör som fallföretaget i studien är. Risken skulle då bli att resultat och slutsatser appliceras 
och diskuteras kring en geografisk plats utan insikter i hur det skulle påverka organisationen på 
andra geografiska platser. 

- Den första respondenten har som ansvarsområde BSS-produkter, i synnerhet Charging 
och Billing-produkter, för Ericsson och är baserad i Karlskrona. I nuläget arbetar 
Charging och Billing-avdelningen i Karlskrona med cloud computing på så sätt att de 
har lanserat en proof of concept-produkt starkt kopplad till cloud-teknologi till ett 
företag utanför Sverige.  
 

- Den andra respondenten arbetar med strategiarbete i Kista och ansvarar i dagsläget för 
övergripande kommersiella strategier vad gäller Ericssons OSS- och BSS-produkter. 
Just nu arbetas det med att ta fram strategier för dessa produktportföljers möjligheter att 
levereras som Software-as-a-Service. 
 

- Den tredje respondenten är stationerad i Göteborg och arbetar inom den avdelning av 
Ericsson som ansvarar för kundrelationer. Respondenten är ansvarig för en undergrupp 
som mestadels hanterar Ericssons kunders OSS-produkter och innehar rollen som 
innovation coach. Respondenten är i daglig kontakt med huvudsakligen telekom-
operatörer. 
 

- Den fjärde respondenten jobbar inom portfolio strategy management för service 
management organisationen, baserad i Pascataway, New Jersey, USA. Respondenten 
ansvarar för produkter inom Cloud Computing och IP Transport. 
 

- Den femte respondenten arbetar som strategisk produktledare för en marknadsledande 
OSS-produkt i Karlskrona. Produkten är tekniskt anpassad till en cloud computing-miljö 
men marknaden har ej ännu efterfrågat alternativa affärsmodeller för produkten. 
 

- Den sjätte respondenten innehar rollen som Expert Cloud Service Delivery Architect 
och har ett ansvar att bevaka och utveckla Ericssons tekniska arkitektur mellan 
produktområdena. Respondenten besitter därmed stor teknisk kunskap kring vad som är 
möjligt med den nya teknologin. 

 

3.4 Dataanalys 

Den kvalitativa datan i denna studie har erhållits från olika intervjuer. Syftet med analysen har 
varit att identifiera och dra slutsatser kring hur empirin förhåller sig till teorin och de slutsatser 
och propositioner som vi konstaterat från teorin. För att göra detta möjligt har ett viktigt steg 
varit att kritiskt studera och ifrågasätta hur existerande litteratur förhåller sig till cloud 
computing. När man samlar kvalitativ data är det viktigt att påbörja analysen tidigt (Miles & 
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Huberman, 1994), särskilt när man utför intervjuer som transkriberas för att undvika att 
informationen blir för mycket på en gång i ett senare skede (Kvale, 2009). Intervjuerna i denna 
studie har behandlat på sådant sätt att de har spelats in och transkriberats i text. Analysen har 
sedan utförts i linje med vad Miles och Huberman (1994) benämner som mönster och teman. 
Ingen rigid metod har använts utan snarare har grundläggande principer bakom hur man enligt 
författarna analyserar kvalitativ data hafts i åtanke. Fokus här låg på att hitta likheter och 
skillnader med vad olika respondenter svarade på olika frågor. Överlag strukturerades 
respondenternas svar upp för att ge en bättre överblick än vad transkriberingarna kunde ge med 
tanke på den mängd ord transkriberingarna gav upphov till. En viktig princip som vi aktivt 
arbetade efter i denna fas av dataanalysen var att inte lägga fokus på teorikapitlet och dess 
innehåll när vi transkriberade och strukturerade svaren. Denna eftertänksamhet gjordes i syfte 
att inte låta våra egna slutsatser angående teorin och propositioner påverka resultaten från 
intervjuerna. 

För att få ännu mer struktur på analysen började datan grupperas för de olika områden som 
varje proposition från teorikapitlet behandlar. När datan var mer organiserad för de olika 
relevanta propositionerna kunde en mer avancerad analys påbörjas eftersom datan var redo att 
bli sammankopplad med teorin och propositionerna i studien. Detta förde studien uppåt i vad 
Miles och Huberman (1994) kallar abstraktionsstegen. I nästa fas i dataanalysen undersöktes 
det huruvida resultaten överensstämde med de teoretiska slutsatser och propositioner som vi 
hade tagit fram innan intervjuerna tog plats. Framförallt arbetade vi efter Miles och Hubermans 
(1994) rekommendationer att vara öppensinnade för eventuella bevis som motsatte sig våra 
propositioner. Detta kan vi konstatera var ett framgångsrikt tillvägagångssätt eftersom vi under 
intervjuer kunde få svar på propositioner genom respondenternas egna tankar utan att vi 
behövde ställa ledande frågor. Nästa steg som gjordes i analysen var att utifrån de analyser vi 
gjort för empirin och teorin dra slutsatser och besvara våra propositioner från teorikapitlet. 
Genom hela analysen och framför allt i slutsatserna har vi arbetat efter att vara objektiva på ett 
sådant sätt att vi har besvarat propositionerna oavsett om de stämt eller inte stämt med de 
analytiska slutsatserna vi gjorde i teorikapitlet. 

I detta skede i dataanalysen kunde vi se hur cloud computing faktiskt påverkar switching costs 
på olika sätt och utifrån de svaren vi konstaterat i resultatkapitlet gav detta upphov till 
implikationer för framtiden, marknaden och leverantörer inom branschen. Denna avslutande 
del i dataanalysen bestod av att utifrån de svar och slutsatser som erhållits från resultatkapitlet 
presentera förväntade konsekvenser för marknaden och leverantörer i branschen med svaren 
från resultatkapitlet som analytisk utgångspunkt. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet är viktiga aspekter både när man talar om kvalitativa 
forskningsstudier och kvantitativa studier. Medan kvantitativa studier behandlar numeriska data 
och statistiska tolkningar med en objektiv syn, tenderar kvalitativa studier att behandla icke-
numerisk information och fenomenologiska tolkningar. Dessa tolkningar i kvalitativa studier är 
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gjorda med hjälp av mänskliga sinnen och subjektivitet. Subjektivitet och mänskliga känslor 
anses inte vara önskvärda i kvantitativa studier medan de är oundvikliga och nödvändiga i 
kvalitativa studier för att kunna berika resultaten (Leung, 2015). 

Validitet kommer att förbättras i forskningsstudier om data samlas in från flera källor, om 
respondenterna har möjlighet att läsa och kommentera utskrifterna av intervjuerna, och om 
bevisning förklaras utförligt (Yin, 2003). Detta är kriterier som denna studie har följt för att 
förbättra validiteten. Alla respondenter i studien har givits möjlighet att läsa och kommentera 
utskrifterna av intervjuerna för att undvika att information har misstolkats. En kunnig person 
inom fallföretaget har även fått ta del av resultatet från intervjuerna för att hjälpa till med att 
korrigera eventuella faktafel. Det är viktigt att vara medveten om det faktum att en forskare kan 
påverkas av en fallstudie eller påverkas av respondenten under en intervju. I denna studie har 
det varit viktigt att kunna hålla en objektiv ståndpunkt och fokusera på respondenternas svar 
snarare än att bli alltför bekanta och ge egna åsikter under själva intervjuerna. Däremot har vi 
under intervjuerna nämnt hur teorin förhåller sig till cloud computing och switching costs och 
våra slutsatser kring detta. Viktigt att skilja på här för validiteten i studien är att vi har varit 
noga med att inte förändra de propositioner vi kommit fram till i teorikapitlet som ett resultat 
av nya insikter som kommit fram under den empiriska undersökningen. Detta har varit ett sätt 
för studien att hållas objektiv och styrka validiteten. 

Viktigt att tänka på är även extern validitet vilket innebär hur generaliserbara resultaten är och 
ifall de kan lyftas över till andra kontexter (Ghauri och Grønhaug 2010). Lee och Baskerville 
(2003) pratar om att generaliserbarhet är ett problem i forskning. Det refererar till validiteten 
av en teori i en annan miljö än den där den ursprungligen genomförts. De fortsätter med att säga 
att det finns bara ett vetenskapligt och godtagbart sätt att ta reda på en teoris generalisbarhet i 
en ny miljö. Vare sig det är en kvalitativ eller kvantitativ karaktär måste teorin testas och 
överleva i den nya miljön. Under studien har därför inte alldeles för mycket fokus lagts på 
fallföretagets specifika situation, istället har vi försökt tala om leverantörer generellt. Detta har 
försäkrats genom att aktivt tänka på att inte ta fram resultat endast nyttiga för fallföretaget, utan 
även för andra aktörer. Den externa validiteten och generaliserbarheten för studien har 
bearbetats på ett sådant sätt att olika personer med olika roller har intervjuats i företaget. 
Företaget i studien är inget unikt företag och det förekommer liknande företag i branschen vilket 
pekar på generaliserbarhet till andra liknande företag i branschen. Huruvida studien är 
generaliserbar till andra branscher är svårare att bedöma. Detta eftersom att switching costs och 
intäktsmodeller kan se helt annorlunda ut i andra branscher. Dock bör det lyftas att cloud 
computings konsekvenser för switching costs och intäktsmodeller skulle ändå kunna ha 
liknande påverkan i andra branscher. Men vad dessa eventuella förändringar skulle ge för 
konsekvenser på marknad och företag i en ny kontext är svårt att förutspå. 

Miles och Huberman (1994) beskriver i sin bok att reliabilitet handlar om 
reproduktionsförmåga. De fortsätter med att säga att ett viktigt inslag i tillförlitlighet, både när 
man talar om metoder och forskare, är hur konsekvent studien är. För kvalitativa studier pratar 
Merriam (1995) om att replikerbara resultat ifrågasätts eftersom det kan vara svårt att uppnå 
exakt replikerbarhet när kvalitativa studier har med människor att göra. Då klassiska sätt att 
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mäta reliabilitet blir svårt kan istället termer som överenskommelse och pålitlighet spela en 
viktig roll i kvalitativa studier enligt författaren. Med detta menas huruvida resultaten stämmer 
överens med den data som har samlats in. Att öka reliabiliteten går enligt författaren att göra på 
flera sätt, bland annat genom triangulering där flera datainsamlingsmetoder används. Det går 
även att använda extern granskning där man har med en extern part som kan bekräfta ifall 
resultaten stämmer överens med den datan som finns. Det går även att ha en verifieringskedja 
där man detaljerat beskriver hela kedjan från hur datan samlats in till hur man kommit fram till 
resultaten. Extern granskning har använts under studiens gång för att säkerställa att både resultat 
och slutsatser är rimliga. Även intern granskning har använts på ett sådant sätt att andra personer 
inom företaget som inte blivit intervjuade har fått ta del av intervjumaterial och resultatmaterial. 
Detta bidrar av naturliga skäl inte lika väl till reliabiliteten som extern granskning gör men det 
har ändå bidragit på ett sådant sätt att faktafel har kunnat undvikas. 

Den här studien anses ha varit konsekvent genom att intervjuer har genomförst liknande oavsett 
vilken anställd som intervjuas i företaget. Dessutom har data som samlats in av olika anställda 
på företaget följts av detaljerade protokoll och dokumentation som en viktig faktor för att öka 
reliabiliteten. Detta har gjorts som ett steg för att få en verifieringskedja som enkelt går att 
spåra. Sekundär data i form av företagsdokument, artiklar och white papers har granskats som 
del av studien. När man behandlar sekundär data finns det dock vissa saker som är viktiga att 
tänka på. Sekundär data som används för ens egna mål och syften med en studie har ofta skrivits 
med helt andra syften som drivkraft. Sekundär data i form av exempelvis årsredovisningar eller 
artiklar skrivna i marknadsföringssyfte kan mycket väl vara överdrivna och designade för att 
imponera. Här lyfts frågan om reliabilitet för vad man som forskare kan lita på i dokument av 
den här tiden. Att aktivt fundera över ifall data som har samlats in och sammanställt för 
företagsspecifika syften kan användas till objektiv forskning har varit viktigt för pålitligheten i 
denna studie. Svar från intervjuer har i den mån det gått jämförts med information från 
sekundärdata som exempelvis interna rapporter som en del i metoden triangulering.  

I den empiriska studien samlades information in från fallföretaget kring hur företagets kunder 
resonerar kring cloud computing. All information kopplad till kunderna är därmed mottagen i 
andra hand från leverantören. I det optimala fallet hade denna information jämförts med 
förstahandsinformation från kunderna själva. På grund av administrativa svårigheter att etablera 
kontakt med kunder var detta i studien inte genomförbart. Trots detta vill vi hävda att 
informationen som kommer från leverantören inte nödvändigtvis bör skilja sig märkbart från 
den information som hade kunnat samlas in direkt från kunderna. Kunderna är inte konkurrenter 
till leverantören och delar därför med sig av sina åsikter och resonemang till leverantören. Vilka 
önskemål och hur redo kunderna är för nya modeller och teknologiska förändringar kopplade 
till cloud computing delar kunderna med leverantören så att förbättringar för alla parter kan 
säkerställas. All kundkontakt som potentiellt hade kunnat etableras av oss hade gjorts via 
fallföretagets kommunikationskanaler. Därmed är det inte otänkbart att den information som 
kunderna hade varit villiga att dela med sig av till oss inte innehållit sådant som de inte redan 
är villiga att dela med leverantören. Vilket innebär att informationen vi fick från fallföretaget 
inte skiljer sig markant från den information vi hade kunnat få av kunderna direkt. 
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4 RESULTAT  

 

Under den empiriska studien har en hel del kunskap om fallföretagets och telekombranschens 
situation införskaffats. Fallföretaget gör precis som i litteraturen en skillnad på cloud computing 
och as-a-Service. Cloud computing ses som en teknologi som främst innebär stora förändringar 
i hur program och system byggs upp, upprätthålls och underhålls. Fallföretaget använder cloud-
teknologi i vissa produkter huvudsakligen tack vare att teknologin tillåter skalning upp och ner 
enligt behov på ett elegant och elastiskt sätt som inte är möjligt utan cloud computing. Av den 
empiriska undersökningen kan vi konstatera att uppfattningen inom företaget av teknologins 
tekniska aspekter stämmer överens med de som identifierats i litteraturen enligt NIST-
definitionen presenterad av Mell och Grance (2011). As-a-Service ses som en affärsmodell som 
möjliggörs tack vare cloud computing. Detta kräver utvecklandet av nya och särskilda 
egenskaper hos leverantören som täcker Research & Development, go-to-market, nya 
marknader, marknadsföring, leverans och professionella tjänster. Som resultat av detta går det 
inte att bara göra om befintliga produkter, göra om sätt att tillhandahålla erbjudanden och sätt 
att tillgodose kunder en as-a-Service-modell utan att samtidigt ta betalt för ovan nämnda 
egenskaper.  

Genom den empiriska undersökningen har det kommit fram att företaget använder sig av cloud 
computing på olika sätt mot olika kunder. På det ena sättet används cloud computing för sina 
tekniska fördelar, framförallt i relation till befintliga kunder. Dessa befintliga kunder lockas av 
effektivitet via cloud computing på så vis att om leverantören lagrar allt i ett cloud kan 
leverantören sköta skalbarhet, regelbundna uppgraderingar och snabba installationer. Dessa 
befintliga kunder som består i huvudsak av etablerade mobiloperatörer är inte intresserade av 
renodlade as-a-Service-erbjudanden möjliggjorda via cloud. Detta eftersom att operatörerna 
efterfrågar skräddarsydda produkter och genom egna IT-avdelningar vill ha ett större ansvar 
och kontroll över mjukvaran än vad man traditionellt har i as-a-Service. Fallföretaget har även 
tankar om att cloud computing kan utnyttjas för att möjliggöra as-a-Service-erbjudanden. Dessa 
erbjudanden ses som en metod för att nå ut till nya kunder och marknader eftersom att as-a-
Service kan betyda relationer mellan leverantör och kund som är enkla att etablera, 
förhållandevis enkla att avsluta och betyder väldigt låga initiala investeringar från kundernas 
sida. 

I presentationen av resultatet av intervjuerna kopplade till propositionerna nedan motiveras 
argumentationer med hjälp av citat sagda av anonymiserade respondenter. Dessa citat har lyfts 
fram eftersom de är representativa för vad flera eller alla respondenter beskrev under 
intervjuerna.  
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4.1 Empirisk undersökning av switching cost 

Detta avsnitt syftar till att besvara den första frågeställningen vilken var följande: 

1. Vilka konsekvenser får cloud computing och as-a-Service för switching cost? 

Denna fråga besvarar vi baserat på propositioner från teorin, och olika konsekvenser beskrivs 
beroende på vilken typ av switching cost som beaktas. Baserat på teorin har vi valt att enligt 
Blut et al. (2015) särskilja switching cost i tre kategorier som vi har förhållit oss till när 
intervjuer har genomförts. För att förstå vilka konsekvenser cloud computing som teknologi 
och as-a-Service som affärsmodell får för switching cost har intervjuer genomförts där frågor 
baserade på relevant teori har diskuterats. Av litteraturen kunde vi dra slutsatserna att cloud 
computing får konsekvenser i form av att finansiella och relationella switching costs sänks 
medan procedur-relaterade switching costs antingen förblir oförändrade eller höjs. Från teorin 
presenterades propositionen att olika switching costs kan komma att höjas eller sänkas som en 
följd av cloud computing, men att vissa switching costs kan få betydligt mindre inverkan på 
switching costs totalt sett än andra. För att exemplifiera kanske vissa switching costs höjs 
markant medan andra sänks en aning, resultatet kan ändå bli att switching costs sänks totalt sett 
för att de kostnader som sänktes har mycket högre inverkan än de som höjdes. 

Av den empiriska undersökningen kan vi se att en eventuell konsekvens av att använda cloud 
computing i fallföretagets produkter innebär en förändrad kundrelation på ett sådant sätt att man 
som Baines och Lightfoot (2013) beskriver blir mer en partner än en säljare. Säljaren lämnar 
över produkten till kunden mot betalning och släpper ansvaret och ofta kontakten med kunden 
när transaktionen är avklarad. I ett partnerskap behåller leverantören ansvar och har 
kontinuerlig kontakt med sin kund, vilket enligt Baines och Lightfoot (2013) innebär att 
switching costs är högre då kunden har gjorts beroende av leverantören. Historiskt sett har 
fallföretaget haft en roll som säljare när de säljer hårdvaruprodukter och kommer och installerar 
dem hos sina kunder. Att utnyttja cloud computing gör man istället för att man vill att data och 
applikation lagras på ett moln, vilket inte nödvändigtvis kräver installation av hårdvara. 
Samtidigt bör det tilläggas att när kunden lägger över sin OSS-portfölj i någon form av 
cloudlösning låter operatören någon annan sköta drift av en stor del av sin affärsprocess. En del 
av ansvaret som innan var operatörens skiftas över till leverantören och därmed har man som 
kund inte full kontroll längre. Denna förlust av kontroll upplevs ofta av kunder som något 
negativt. Detta kan dock vägas upp med att systemet blir snabbare installerat, skalbart och mer 
automatiserat och oftare uppgraderat av leverantören, där kunden inte behöver fundera över 
underhåll av och livscykel på produkten.  

Vår proposition relaterad till relationella switching costs handlar om att dessa sänks då 
kundkontakten kan försvinna ifall kunderna når mjukvaran via cloud. Ifall cloud computing 
endast utnyttjas som teknologi utan as-a-Service behöver det dock inte innebära en 
automatisering som ersätter kundkontakten. I den empiriska undersökningen blev det tydligt att 
det går att nyttja cloud computing som teknologi för lagring och effektivisering där kunder och 
leverantörer kommer överens om skräddarsyddhet eller skriver individuella kontrakt från kund 
till kund. Det som dock kan hända är att anställda hos leverantören som annars sköter 
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installationer eller liknande hos kunder inte i samma utsträckning interagerar med kunderna, 
men enligt en av respondenterna på fallföretaget finns kundkontakten ändå kvar: “De som får 
till kontrakt på högre steg i hierarkin, de kommer fortfarande hantera och träffa kunder på 
veckobasis”. Vi kan av detta konstatera att förlusten i kundkontakt som kommer från 
minskningen i installationer och liknande sannolikt blir en försumbar förlust relativt den kontakt 
som ändå måste ske på högre nivå där beslut fattas. Vissa respondenter tror till och med att om 
leverantörer agerar mer partner istället för försäljare höjer detta relationella switching costs, en 
tanke som är konsekvent med vad Baines och Lightfoot (2013) hävdar i teorin. Detta eftersom 
att låta en leverantör ta hand om kärnprocesser eller delar av kärnprocesser för en kunds affär 
inte är rimligt om kunden inte litar på leverantören eller inte uppskattar de tjänster som 
leverantören tillhandahåller. Denna tillit byggs upp över lång tid och kommer hindra kunder 
från att söka sig till andra alternativ.  

Relationella switching cost skulle dock kunna förändras annorlunda i de fall som cloud 
computing används för att utnyttja affärsmodellen as-a-Service. Att använda affärsmodellen as-
a-Service för att erbjuda produkter som tjänster sker inte idag för befintliga kunder hos 
fallföretaget. Ifall det skulle användas för framtida tjänster skulle själva kärnan i affärsmodellen 
as-a-Service vara att erbjuda en generell tjänst som nyttjas likadant av många kunder. För denna 
sorts användande av cloud computing skulle det innebära en förändring i vilka kunder som 
adresseras. Kundbasen skulle bestå av mindre men istället många kunder där skräddarsydda 
anpassningar inte existerar eftersom affärsmodellen bygger på att samma tjänst utnyttjas av 
många kunder där kundkontakten ska ske mer eller mindre automatiskt. Detta är i linje med vad 
Haug et al. (2015) menar med att as-a-Service som innebär generella erbjudanden utan 
mjukvaruanpassning ofta lämpar sig för mindre kunder. Dessa kunder skulle gå in i en relation 
med leverantören där deras switching cost är förhållandevis låg. Detta ser dock respondenterna 
inte som ett problem eftersom att dessa är kunder man i dagsläget inte har. Att ens locka till sig 
kunderna prioriteras över att fundera kring vad som kan hända när man väl har dem som kunder. 
Detta kan dock vara en underskattning av framtida risker från respondenternas sida. 

För relationella switching costs som helhet beror konsekvenserna mycket på hur en leverantör 
väljer att använda teknologin cloud computing. Att enbart utnyttja teknologins tekniska fördelar 
bör ej innebära större förändringar. I fall där cloud computing leder till partnerskapsrelationer 
mellan kund och leverantör där kunder görs beroende av leverantörer kan till och med en 
förhöjd switching cost uppstå. Ett utnyttjande av affärsmodellen as-a-Service möjliggjord av 
cloud computing innebär däremot sänkta relationella switching costs för kunderna. Dock är det 
så att även inom as-a-Service-modeller kan olika grader av automatisering tillämpas och det är 
möjligt att även här etableras kundkontakt i högre hierarkier. Vår slutats blir att endast när cloud 
computing används till hög grad av automatiserad as-a-Service kommer relationella switching 
costs att sänkas märkbart. 

Precis som för relationella switching costs kan vi se en skillnad i finansiella switching costs 
beroende på hur man utnyttjar teknologin. Från teorin var vår slutsats och proposition att 
finansiella switching costs sänks som en konsekvens av cloud computing. Eftersom att cloud 
computing som teknologi innebär att applikation och data lagras hos leverantören blir resultatet 
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att ingen produkt levereras kopplad till hårdvara. Detta innebär dels att kunderna inte investerar 
i hårdvara samt att leverantören inte bör kunna ta betalt via en stor initialkostnad när kunden 
inte får en produkt i handen. Denna analytiska slutsats är konsekvent med resultat från empirin 
då respondenterna håller med om att utan cloudlösningar blir det ofta en stor initialkostnad för 
kunder. Detta kan innebära investeringar i hårdvara som måste köpas in av kunden för lagring 
eller investeringar i leverantörens hårdvara kopplad till mjukvaran som sedan installeras hos 
kunden. Viktigt att tillägga är att dessa slutsatser gäller för existerande kunder där 
cloudteknologin används för att utnyttja de tekniska fördelarna. Fallföretaget använder 
cloudteknologin för de tekniska fördelarna främst för att teknologin tillåter skalning upp och 
ner enligt behov på ett elegant och elastiskt sätt som är beskrivet enligt US National Institute of 
Standards and Technology presenterad av Mell och Grance (2011). 

Från dessa resultat tycks det som att propositionen att finansiella switching costs sänks 
stämmer. Men under den empiriska undersökningen visade det sig att trots finansiella 
engångsbetalningar och investeringar i infrastruktur samt hårdvara som kan försvinna för 
kunden med hjälp av cloud computing finns det andra finansiella switching costs för kunden 
som har stor inverkan. Enligt den teoretiska referensramen innefattar kategorin finansiella 
switching costs inte bara monetära kostnader utan även investeringar i tid och arbete. När 
leverantören tar över ansvaret över datan i applikationerna lagras denna i system som 
leverantören tar fullt operationellt ansvar för. Denna data är enligt respondenterna av betydande 
mängd, sammankopplad på komplexa vis och är inte enkel att separera från applikationen. Detta 
innebär att datan blir väldigt svår att flytta över till en eventuell ny leverantör. Denna investering 
i tid och arbete som det skulle innebära för kunderna ifall de vill byta leverantör faller under 
kategorin finansiell switching cost. Slutsatsen från empirin vad gäller fallen där leverantören 
använder cloud computing för de tekniska aspekterna är att finansiella switching costs sänks 
gällande initialkostnader för installation, men på grund av icke-standardiserade sätt att lagra 
data på ligger det en betydande svårighet i att flytta data från en leverantörs mjukvara till en 
annans. Respondenterna lyfter fram denna kostnad som så pass hög att de inte tror att sänkt 
kostnad i monetära investeringar får en hög inverkan: “Många av våra kunder köper inte bara 
just vår [avdelnings] produkt, utan de köper en hel suite av produkter från Ericsson som 
levererar en totallösning. Om man ska byta leverantör är det ganska stora migrationsprojekt 
att byta integrationspunkter och migrera data”. 

Finansiella switching costs påverkas precis som för relationella switching costs på andra sätt i 
de fall cloud computing används för att utnyttja affärsmodellen as-a-Service. I empirin kom det 
fram att fallföretagets kunder är få till antal men ofta förhållandevis stora. Dessa kunder har råd 
med stora investeringar i fallföretagets produkter. Fallföretagets existerande kunder idag 
uttrycker inget behov av en renodlad as-a-Service-modell eftersom de ofta är ute efter hög grad 
av mjukvaruanpassning och kontroll, något de är beredda och kapabla att göra stora initiala 
investeringar för. Cloud computing som möjliggör as-a-Service ska istället nå nya marknader 
eller mindre kunder som historiskt sett inte har haft råd med fallföretagets produkter som enligt 
respondenterna är prissatta för större operatörer i huvudsak. För att citera en av respondenterna 
i fallföretaget: “Because not every customer out there is able to afford Ericsson products”. 
Tack vare cloud computings sätt att eliminera stora initialkostnader kan det med hjälp av 
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affärsmodellen as-a-Service öppna upp för en ny typ av kundbas som inte är en målgrupp idag 
för fallföretaget. Dessa nya kunder skulle antagligen erbjudas mindre skräddarsydda och mer 
lättillgängliga produkter. I dessa nya relationer är det enligt respondenterna mer troligt att 
kunderna enklare kan byta leverantör ifall de endast använder mer enstaka system som tjänster. 
På dessa nya marknader tror respondenterna att konkurrens kommer vara hård. Fallföretaget 
har kunnat konkurrera ut mindre företaget med lägre R&D-budgetar tack vare sin storlek och 
möjlighet att bygga och sälja stora ”suites” med flera integrerade produkter och system till stora 
operatörer. På marknader med mindre kunder erbjuds billigare och enklare produkter som små 
konkurrenter också kan erbjuda. Exakt hur man ska ta sig an denna konkurrens och erbjuda 
kunderna värde vet man i dagsläget inte.  

För procedur-relaterade switching costs lade vi i vårt teoretiska ramverk fram propositionen att 
procedur-relaterade switching costs förblir oförändrade eller höjs som en konsekvens av cloud 
computing. Dessa argument byggde mycket på Ojalas (2013) påstående att byta ut viktiga och 
integrerade system innebär höga procedur-relaterade switching costs av att hitta, lära in och 
börja använda ett nytt system. Vi nämnde även att procedur-relaterade kostnader inte 
nödvändigtvis måste vara högre för cloud computing och as-a-Service jämfört med när man 
säljer produktlicenser, vilket skulle kunna resultera i oförändrad switching cost. Detta eftersom 
att oavsett vem som än lagrar och sköter mjukvaran blir det höga switching costs att byta ut ett 
system som är välintegrerat och del av kärnaktiviteterna.  

Vad vi kan se i empirin är att givet de stora kundoperatörer som fallföretaget levererar till kan 
det för dessa kunder innebära förändrade procedurer om de köper OSS- och BSS-system som 
tjänster. En av respondenterna beskriver det såhär: “Om du tänker en stor operatör så har ju de 
tusentals anställda som hanterar deras OSS/BSS-system idag. Så om de skulle köpa det som en 
tjänst så betyder det att alla dessa anställda ska göra något annat”. Detta är en anledning till 
varför enligt respondenterna många befintliga kunder endast är intresserade av tekniska fördelar 
med cloud computing som att exempelvis få snabbare uppgraderingar. Denna empiri är 
konsekvent med de slutsatser vi har dragit i teorin, och av detta kan vi se att det finns höga 
procedur-relaterade kostnader för kunder att byta från mer traditionell mjukvara till as-a-
Service-tjänster. Hur höga dessa procedur-relaterade kostnader är kan relateras till storleken på 
företag. Empirin visar att ett stort företag med tusentalals anställda borde ha högre procedur-
relaterade switching costs på grund av dess storlek. För procedur-relaterade switching costs bör 
mindre och mellanstora företag vara mer intresserade av as-a-Service än stora företag tack vare 
mindre omställningar och färre anställda som påverkas av stora förändringar i interna processer 
och procedurer. Detta får innebörden att större kunder med väletablerad infrastruktur och stora 
IT-avdelningar är mindre benägna både att begära förändrade produkter från fallföretaget, men 
också att byta leverantör då detta innebär ännu större omställningar. Slutsatsen av detta blir att 
risken för att konkurrerande as-a-Service-erbjudanden via cloud computing tar kunder från 
fallföretaget bör motverkas av procedur-relaterade switching costs. 

Vad vi kan konstatera så här långt i resultatet är att cloud computing och as-a-Service får olika 
konsekvenser för olika typer av switching costs. Vissa sorters switching costs förändras, som 
vi har visat, annorlunda än enligt vår teoretiska analys. Detta leder oss in på vår fjärde 
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proposition som var att vikten av olika switching costs är det som avgör huruvida switching 
costs sänks eller höjs totalt sett. Denna proposition har av naturliga anledningar delvis berörts 
tidigare i resultatkapitlet. För de relationella identifierades i empirin att man på fallföretaget 
inte tror att dessa kostnader kommer sänkas märkbart för befintliga kunder. Däremot kan hög 
grad av automatisering innebära att nya kunder man hoppas nå ut till med renodlad as-a-Service 
har låga relationella kostnader. För finansiella kostnader identifierades de monetära 
kostnaderna som sänka för alla kunder. Men på grund av stora investeringar i tid och arbete för 
att flytta data främst för större befintliga kunder är finansiella switching costs i slutändan relativt 
höga. Procedur-relaterade kostnader bedöms inte påverkas av cloud computing förrän 
teknologin används för att erbjuda as-a-Service.  

Allt detta innebär att rent generellt talar empirin för att switching costs överlag inte kommer 
sänkas lika mycket som våra propositioner baserade på teorin antydde. Relationella sänks mer 
eller mindre i hög grad beroende på hur pass automatiserad kundkontakt man etablerar med 
hjälp av cloud. Finansiella sänks endast för monetära kostnader men överskuggas enligt 
respondenter av stora investeringskostnader i tid och arbete vid eventuella byten. Angående den 
fjärde propositionen angående att vissa switching costs kommer ha högre påverkan än andra 
fann vi även svar på detta i den empiriska studien. Respondenterna var alla överens om att i 
helhet tror de inte att switching costs kommer sänkas för befintliga kunder på ett sätt som ger 
negativa konsekvenser för leverantören. Detta hävdar de beror på att finansiella switching costs 
i form av investeringar i tid och arbete för att separera data från applikationer och migrera denna 
data är av mycket högre betydelse än andra switching cost. Denna slutsats från respondenternas 
sida tycks vara rimlig av två anledningar. För det första benämns monetära switching costs som 
en av de kostnader som sänks mest för kunderna som konsekvens av cloud computing, detta 
används som argument för varför små kunder uppskattar cloud computing och as-a-Service. 
(Dubey & Wagle 2007; Haug et al. 2015).  Eftersom att fallföretagets befintliga kunder är 
väldigt stora kunder som är okänsliga för capex bör rimligtvis sänkningen av dessa switching 
costs ha mindre inverkan ju större kunderna är. För det andra beskrivs det i teorin att ifall 
mjukvara används till kunders kärnaktiviteter innebär detta höga switching costs (Ojala 2013; 
Choudhary 2007). Det bör innebära att ju större kund desto fler integrerade system och mer 
data i koppling till kärnaktiviteter. Eftersom att fallföretagets kunder faller in under kategorin 
stora kunder bör därför sättet mjukvara används till kärnaktiviteter med stora mängder data vara 
en faktor med stor påverkan. Slutsatsen blir att monetära switching costs som generellt i 
litteraturen benämns som kostnader med hög påverkan får för fallföretagets kunder 
förhållandevis låg påverkan medan investeringskostnader i tid och arbete får hög påverkan. Det 
tycks därför bero starkt på hur stort ett företag är och vilken ekonomisk kapacitet ett företag har 
för att avgöra vilka switching costs som har störst inverkan. 

 

4.2 Empirisk undersökning av intäktsmodeller 

Detta avsnitt syftar till att besvara den andra frågeställningen vilket var följande:  

2. Vilka konsekvenser får cloud computing för hur leverantörer tar betalt av sina kunder? 



46 
 

Valet av olika as-a-Service-relaterade intäktsmodeller har i litteraturen inte diskuterats flitigt. 
Framförallt inte från leverantörers perspektiv. Ofta ses intäktsmodeller som något olika kunder 
kan ha tankar kring, men att leverantörer helt enkelt tjänar mest på att erbjuda kunder de 
modeller som kunderna vill ha. Ojala (2013) tillsammans med Choudhary (2007) är två av få 
forskare som lyfter fram vikten av att även leverantörer ska välja intäktsmodeller som är 
fördelaktiga från deras perspektiv. Från teorin identifierade vi i den här studien att om man ser 
till vilka för- och nackdelar som finns med att erbjuda antingen rental eller pay-per-use innebär 
pay-per-use ett mer utmanande alternativ för leverantören. Detta eftersom att det ställer krav på 
leverantören att övervaka och dokumentera kundernas användning innan man vet hur hög 
betalningen blir under en viss period. Den logiska slutsatsen blir i så fall att utan yttre 
omständigheter bör leverantörer föredra alternativet rental som innebär mindre arbete för 
leverantören. För kunderna drogs slutsatserna från teorin att de fördelar som beskrivs med rental 
angående enkelhet att förutse användande och så vidare borde vara förhållandevis ointressanta 
fördelar då de flesta kunder bör ha förmågan att estimera användning av produkter oavsett hur 
man betalar för dem. Vad gäller pay-per-use som attraktiv modell för sporadiska användare 
beror detta helt på ifall det finns sporadiska användare eller ej. Slutsatsen vi drog var att i 
business-to-business-kontexter görs stora affärer där kunder mycket mer sällan än konsumenter 
skulle göra stora investeringar i tid och pengar på produkter de endast skulle använda 
sporadiskt. 

I den empiriska undersökningen utmanades dessa propositioner av de olika respondenterna i 
fallföretaget. Vilka olika intäktsmodeller som är attraktiva från leverantörens sida har visat sig 
i empirin vara starkt kopplat till hur OSS/BSS-produkter fungerar. Leverantörer bygger 
produkter som operatörer använder mot sina kunder som är konsumenter. Exempelvis 
produkter som övervakar hur mycket en konsument använder mobildata och sedan räknar ut 
hur mycket detta kostar. Operatörerna blir en sorts mellanhand mellan leverantören och 
konsumenterna. Detta innebär att alla produkter som levereras är olika mycket uppskalade 
beroende på hur många kunder operatörerna har. När produkterna säljs till kunderna avgörs 
avgiften beroende på hur många konsumenter produkterna ska användas till. Detta får en direkt 
inverkan på hur leverantören kan sälja sina produkter. Rental-modeller bygger på att kunderna 
erbjuds samma produkt och betalar återkommande exempelvis varje månad. I modellen kan 
olika kunder få lite annorlunda avgifter beroende på hur länge de väljer att binda upp sig, men 
rental-modellerna tar inte alls hänsyn till hur mycket produkterna används. Detta blir genast 
väldigt oattraktivt för leverantören eftersom att varje kund man säljer till har olika många 
kunder och alltid kommer använda produkterna olika mycket. För att citera en av 
respondenterna på fallföretaget: “Vi kommer aldrig ha samma avgift för alla kunder, det måste 
vara baserat på användning. Vi låter inte stora x komma undan med samma avgift som lilla y”.  

Detta säger dock inte emot vår proposition kring att pay-per-use i grunden är svårare att 
upprätthålla än rental för leverantören, det innebär endast att för hur nuvarande produkter är 
byggda och för hur kundrelationer fungerar är rental inte en hållbar modell. Under den 
empiriska undersökningen fick propositionen ändå en del stöd, respondenterna förstod det extra 
arbetet med övervakning och dokumentation beskrivet av Ojala (2013) som problematiska men 
hade olika åsikter kring hur lättlöst problemet är. Beroende på vilka ansvarsområden 
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respondenterna hade var de mer eller mindre involverade med olika produkter. Vissa produkter 
som i sig ämnar övervaka konsumenternas användning har därmed redan inbyggt möjligheten 
att känna till operatörernas användning som är starkt kopplad till konsumenterna. För att citera 
en av respondenterna på fallföretaget: “När vi säljer till våra kunder idag så brukar de ta betalt 
från sina kunder hur många sms man skickar eller hur många voicemail som skickas så att 
funktionaliteten finns redan idag i våra system” För andra produkter skulle förändringar behöva 
göras men detta ses som ett tekniskt problem som fallföretaget är väl utrustat att lösa. Resultatet 
blir att besvären med pay-per-use kvarstår men går att lösa, delvis tack vare inbyggda 
möjligheter.  

Baserat på hur produkterna är uppbyggda och används av kunderna kommer även svaret till 
propositionen som handlar om ifall det finns sporadiska användare eller inte. Vi ställde upp en 
generell proposition att inom business-to-business borde sporadiska användare vara ovanliga. 
Inom telekombranschen är detta helt sant som ett resultat av hur produkterna ser ut. Eftersom 
att operatörerna agerar mellanhänder mellan leverantörer och konsumenter blir produkterna 
alltid avgörande för kundernas kärnaktivitet och kan därmed inte användas sporadiskt. Detta 
eftersom hela relationen mellan operatörerna och konsumenterna bygger på att det finns 
produkter som sköter aktivering av kundkonton, debitering av samtal och så vidare. Det 
operatörerna gör som mellanhand är att de sköter hela relationen till konsumenterna med allt 
det innebär, utan produkterna bakom har dock operatörerna ingen affär. Detta innebär att 
sporadiskt användande inte är ett argument för pay-per-use på det sätt Ojala (2013) beskriver 
det. Renodlad rental har redan identifierats som en icke-fungerande modell från leverantörens 
synvinkel, men propositionen kring kundernas möjligheter att estimera användande är ändå 
värd att besvara. Även här ligger stor del av svaret i hur produkterna fungerar. Eftersom det inte 
är kunderna i sig som använder produkterna internt utan för att de används ut mot 
konsumenterna kräver detta att operatörerna alltid har kunskap om hur många användare som 
finns, hur mycket mobildata, samtal eller liknande som används av kunderna. Därför blir 
estimering av användande en kritisk del av fallföretagets kunders vardagliga arbete oavsett 
intäktsmodell och förutsägbara kostnader kan därmed inte användas som ett argument för att 
göra rental till en attraktiv modell.  

Baserat på teori och empiri kan vi göra en del konstateranden gällande cloud computings 
konsekvenser för hur man som leverantör tar betalt av sina kunder. Fallföretaget beskriver som 
nämnt tidigare två sätt att nyttja cloud computing. Dels att utnyttja teknologiska fördelar i form 
av effektivare upp- och nedskalning och snabbare uppgraderingar för kunderna. Dels att med 
hjälp av cloud computing anamma as-a-Service som affärsmodell. Fallföretaget beskriver 
situationer där cloud computing kan användas för att erbjuda kunderna effektivitetsfördelar 
relaterade till skalning, uppgraderingar och så vidare utan att intäktsmodeller behöver påverkas. 
När cloud computing används på det här sättet behöver det inte innebära någon radikal påverkan 
på företagets intäktsmodeller. Respondenterna beskriver flera olika relationer med olika kunder 
där liknande betalningssätt är möjliga för kunder som köper och sköter all mjukvara själva som 
för kundrelationer där cloud computing utnyttjas. En genomgående uppfattning hos 
respondenterna på fallföretaget kring hur betalningen från befintliga kunder ska se ut beskrivs 
bra i följande citat: “Kunderna har olika ekonomier och olika ekonomisk styrning så vi vill ju 



48 
 

hellre ha affären. Man kan vara mer flexibel i affärer än man kan vara i teknikimplementation”. 
Så länge leverantören inte förlorar något är man okej med att låta kunderna betala på de sätt 
som passar kunden bäst, förutsatt såklart att detta inte strider mot det tidigare nämnda dilemmat 
med att alla kunder inte kan betala lika mycket eftersom de har olika mängd prenumeranter. En 
konsekvens av cloud computing verkar vara att leverantörers flexibilitet i affärer ökar jämfört 
med hur det har sett ut historiskt sett. Fallföretaget utnyttjar cloud computing på olika sätt och 
beskriver flera olika sätt att ta betalt från kunderna. Med traditionella produktlicenser tog man 
emot engångsbetalningar, men med cloud computing till hjälp beskriver respondenterna att man 
fortfarande kan ta emot engångsbetalningar men även utnyttja intäktsmodeller med 
återkommande betalning. När leverantören ämnar utnyttja cloud computing som ett medium 
för as-a-Service är respondenterna överens om att detta görs främst i syfte att komma åt nya 
kunder som inte har råd att göra stora investeringar i företagets produkter. Därför blir 
konsekvensen att detta sätt att använda cloud computing på kräver as-a-Service-relaterade 
intäktsmodeller, alltså att man inte säljer mjukvaran som produkter.  

 

 

5 DISKUSSION  

 

5.1 Diskussion om switching cost 

Från resultatet kan vi se att propositionerna baserade på teorin inte stämde helt överens med 
vad som kom fram i den empiriska undersökningen. För det första fanns en skillnad i hur pass 
mycket kundernas switching cost kan förväntas sänkas. Från teorin drogs slutsatserna att den 
skulle förmodas sänkas mer än vad respondenterna i fallföretaget trodde. Detta kan bero på ett 
antal anledningar. Som har diskuterats flitigt i studien är hela området cloud computing, och i 
förlängningen as-a-Service, relativt nya områden där det ännu inte finns många empiriska 
undersökningar. Bristen på empiriska undersökningar skulle kunna innebära att den teori som 
finns inte har testats tillräckligt och därmed inte får samma implikationer som författare har 
trott. Det finns dessutom en annan tidigare nämnd brist i teorin vad gäller mängden litteratur 
kring kunders switching cost i business-to-business-kontexter. Mycket mer litteratur behandlar 
switching cost i business-to-consumer-kontexter. Det skulle kunna leda till att regler som 
tillämpas på business-to-consumer även överförs till business-to-business på felaktiga vis. En 
annan möjlig anledning till skillnaderna mellan teori och empiri är att respondenterna på 
företaget själva underskattar vilka konsekvenser cloud computing och as-a-Service kommer få 
för deras switching cost. Trots många år av erfarenhet i branschen är cloud computing och as-
a-Service relativt nya begrepp även för industrin och det är inte omöjligt att man underskattar 
risker som finns.  
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Det stora argumentet mot att switching costs skulle sänkas markant för de etablerade 
kundgrupperna härlett från empirin är att mjukvaran som erbjuds kunderna är komplex, 
välintegrerad i stora system och kommer med enorma mängder data. Respondenterna menar att 
tid och arbete som krävs för att byta leverantör är så pass krävande att andra switching costs 
bleknar i jämförelse. Detta innebär inte att det är omöjligt att byta leverantör, en av 
respondenterna på fallföretaget beskrev situationen: “Det går att byta leverantör idag och det 
kommer gå imorgon. Det är bara att bestämma sig”. Det handlar snarare om uppfattningen hos 
respondenterna att svårighet att byta redan finns och att cloud computing inte kommer 
underlätta ytterligare. Man tror inte att det blir enklare än vad det är utan cloud computing. 
Förklaringen till detta ligger troligen mycket i vilka kontexter man har studerat cloud computing 
och as-a-Service. När det har studerats i business-to-consumer-kontexter handlar det om små 
mängder data och konsumenter som är flyktiga. För konsumenter är det förhållandevis enkelt 
att byta och dessutom värderar man som konsument möjligheten att kunna byta. Det innebär en 
bekvämlighet att istället för att noggrant undersöka flera alternativ innan man dedikerar sig till 
något kan man testa fram och tillbaka innan man är nöjd. Den litteratur som finns angående 
business-to-business har troligen varit delvis formad av tidiga exempel på hur företag utnyttjar 
cloud computing och as-a-Service. Flertalet forskare har lyft fram att man ofta tittar på hur man 
kan utnyttja teknologin för att erbjuda CRM-system (Ternby & Wiiala 2012; Ma 2007). 
Företaget Salesforce som fick stor framgång i att erbjuda just CRM-system as-a-Service är ett 
exempel frekvent återkommande i intervjuer med respondenter och har även nämnts i litteratur 
som ett exempel på ett företag som utnyttjat as-a-Service. CRM-systemmjukvara är inte del av 
kundernas kärnaktivitet. Det är mjukvara som tar hand om en administrativ bit som kunderna 
måste ha för att kunna lyckas med kärnaktiviteter. CRM-system fungerar relativt lika, används 
ungefär likadant av alla kunder och är förhållandevis enkla att byta ut i jämförelse med de 
system på vilka kundernas hela operation bygger på. Inom telekom är mjukvaran som 
leverantörerna erbjuder mobiloperatörer sannerligen system på vilka kundernas hela operation 
bygger på, och detta kan mycket väl vara förklaringen till varför ett glapp mellan teorin och 
empirin uppstår.  

Det skulle som nämnt också kunna vara så att skillnader mellan teori och empiri uppstår ifall 
respondenter kanske missar vissa risker med switching cost. Magnusson och Nilsson (2011) 
som har studerat hur kunder inom offentlig sektor tänker kring switching cost och beskriver 
dessa tankar med tre scenarion som presenterades i teorikapitlet. Det första scenariot innebar 
byte från produkt till en konkurrerande produkt. Det andra scenariot innebar byte från 
mjukvaruprodukt till en erbjuden tjänst via cloud computing hos en konkurrent. Det sista 
scenariot innebar att kunden i dagsläget använder en tjänst över cloud och sedan byter från 
tjänst till konkurrerande tjänst. Enligt Magnusson och Nilsson (2011) var det framförallt i bytet 
tjänst till tjänst som switching costs för kunderna är väldigt låga.  

I första scenariot uppstår alla välkända switching costs som att kunden redan har investerat i en 
produkt och inte gärna vill investera i en ny för att ta ett exempel. I det andra scenariot är det 
inte heller enkelt för kunden att byta eftersom investering redan har skett i en produkt. Kunden 
behöver inte lägga nya investeringar i en till produkt dock, men det finns fortfarande höga 
kostnader i att produkter man använder är integrerade i kundens system och så vidare. Det är i 
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det tredje scenariot Magnusson och Nilsson (2011) menar att kunder kommer ha låga switching 
costs. Detta eftersom att när industrin domineras av tjänster kommer detta innebära hög grad 
av standardisering och inga konflikter i organisationsstruktur eller processer hos kunderna bör 
ske vid olika byten. I dagsläget finns det fortfarande en blandning av produkter och tjänster på 
marknaden, många företag som byter till att erbjuda tjänster gör det för att konkurrera med 
produkter eller för att inte vara leverantören som erbjuder produkter när konkurrenter kommer 
med tjänster. Det kan tänkas att företag som överväger att ge sig in i as-a-Service underskattar 
den sänkta switching cost som kan komma i framtiden där tjänst till tjänst låter kunder byta 
enkelt, eftersom att man idag befinner sig i scenariot produkt till tjänst där switching cost är 
betydligt högre. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför respondenter bedömer kunders 
potentiellt sänkta switching costs som ett förhållandevis litet problem. Respondenterna har helt 
enkelt ingen kunskap om hur framtiden kan se ut ifall cloud computing leder till fullständig 
tjänstefiering av produkter eftersom detta ännu inte har skett. Vi tror att det är av stor strategisk 
vikt att fundera kring vad som kan hända i framtiden och inte utgå ifrån dagsläget när man 
evaluerar risker. Ifall en leverantör exempelvis ger sig in i nya marknader och riktar sig mot 
nya kunder med renodlade as-a-Service-erbjudanden innebär detta stora satsningar för 
leverantören i mjukvaruutveckling och marknadsföring. Att endast fundera kring hur man ska 
nå de nya kunderna kan bli farligt ifall man inte samtidigt funderar över hur man också ska 
behålla dessa kunder. Ifall man bygger sina tjänsteerbjudanden på sådana sätt att vilken kund 
som helst enkelt ska kunna gå in i relation med leverantören bör det rimligtvis innebära att 
konkurrenter kan göra samma sak vilket skulle kunna betyda att kunderna ges möjlighet att byta 
fram eller tillbaka mellan olika alternativ väldigt enkelt.  

 

5.2 Diskussion om intäktsmodeller 

För propositionerna kring intäktsmodeller fanns det också en del skillnader mellan teori och 
empiri. På liknande sätt som med switching cost kan det antingen vara så att teorin inte är 
överförbar till den specifika kontexten på ett framgångsrikt sätt, alternativt har respondenterna 
inte övervägt alla möjliga utfall. Det som resulterade i att många propositioner från teorin inte 
stämde enligt empirin var huvudsakligen hur produkterna som levereras till mobiloperatörer 
fungerar. Som nämnts i resultatkapitlet är produkterna avgörande för kundernas kärnaktiviteter 
och används i stark anknytning till kundernas egna kunder, konsumenterna. Detta innebar både 
att sporadiska användare av produkterna är svåra att hitta, samt att rental blir en sämre modell 
från leverantörens sida då alla kunder har olika många användare. En förklaring till varför detta 
problem inte tagits upp i teorin skulle kunna vara kopplat till vilka sorters produkter som 
historiskt har förändrats med hjälp av cloud computing. CRM-system är ett sådant exempel som 
har tagits upp. Produkter som CRM-system och liknande är produkter som används av 
leverantörens direkta kunder. Kunderna är företag som sysslar med någon kärnaktivitet, 
produkterna som säljs via cloud computing och as-a-Service används till kompletterande 
aktiviteter och används mer eller mindre likadant och lika mycket av de olika kunderna. 
OSS/BSS-produkterna å andra sidan används mer indirekt av mobiloperatörerna som 
mellanhand och produkternas funktionalitet är kopplad starkt till konsumenterna. Författare 
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som Ojala (2013) och Choudhary (2007) har troligen haft produkter liknande CRM-system i 
åtanke när de ställer upp diverse egenskaper hos olika intäktsmodeller. 

 

5.3 Förväntade konsekvenser för marknaden och företag 

För switching costs kunde vi i resultatet konstatera att i ett fall då cloud computing används för 
att utnyttja affärsmodellen as-a-Service, det vill säga tjänsteerbjudande, finns det en helt ny typ 
av kundbas eller marknad som kan nås. Detta eftersom att as-a-Service kan användas för att 
leverera mer automatiserade tjänster som kan utnyttjas av mindre, capex-känsliga kunder. Vad 
detta betyder är att man som etablerad aktör kan nyttja cloud computing genom att utnyttja 
teknologin till att nå ut till nya typer av kunder. Inom flera branscher brukar man segmentera 
olika marknader efter storlek och volym på ett sådant sätt att man delar upp dem i ett “kort 
huvud” och en “lång svans”. Det korta huvudet skulle då bestå av professionella köpare eller 
stora organisationer med önskemål på skräddarsydd funktionalitet. Den långa svansen skulle 
istället vara karakteriserad av mindre företag men i ett mycket större antal. Att adressera det 
sistnämnda segmentet skulle betyda att en leverantör tillhandahåller en tjänst där den totala 
volymen av segmentet är den dominerande drivkraften där värdet fördelas över alla mindre 
kunder och där det inte är möjligt att skräddarsy tjänster eller individualisera erbjudandet. 
Anledningen till att marknaden för den långa svansen skulle acceptera en affärsmodell som 
liknar as-a-Service bäst är för att mindre företag kan vara kapitalkänsliga jämfört med stora 
kundföretag som befinner sig i det korta huvudet. De skulle nödvändigtvis inte ha ett mindre 
behov av individualisering eller skräddarsydda tjänster men de skulle heller inte kunna göra 
den kapitalinvestering som skulle kunna krävas för att få en hög grad av mjukvaruanpassning i 
produkter från en leverantör. Detta sätt att nyttja cloud computing är även konsekvent med vår 
slutsats från resultatet att procedur-relaterade switching costs blir mindre med as-a-Service och 
mellanstora företag borde vara mer intresserade av as-a-Service än stora företag tack vare 
mindre omställningar och färre anställda som påverkas av stora förändringar i interna processer 
och procedurer. För att bättre illustrera det sätt som leverantörer segmenterar marknader på som 
beskrivits i detta stycke, se Figur 5.1 nedan för en sammanfattning: 
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Figur 5.1: Marknader av typerna ”kort huvud” och ”lång svans” baserat på attribut hos 
kunder 

Dock måste det tilläggas att för att detta sätt att nå ut till nya kunder i den långa svansen ska 
fungera i praktiken krävs det att en ny typ av affärsmodell används i stil med automatiserad as-
a-Service eftersom det blir svårt att individuellt anpassa tjänster för ett så stort antal små kunder. 
I linje med våra slutsatser kommer även en hög grad av automatiserad as-a-Service leda till att 
relationella switching costs sänks märkbart. Ett problem med detta bemötande av cloud 
computing är dock att om en leverantör saknar tidigare erfarenhet av att nå ut till kunder på 
detta sätt finns det risk för stora inre interna procedur-relaterade switching costs även för 
leverantören. Detta eftersom att det skulle kunna innebära ett nytt sätt att jobba med nya kunder 
som nödvändigtvis inte överensstämmer med de existerande procedurer som finns i ett 
leverantörsföretag. 

Ovanstående resonemang leder in på en diskussion huruvida det är rimligt för en leverantör att 
ge sig i kast med denna typ av kundbas och leverera till den långa svansen givet att fallet inte 
är så idag. För fallföretaget i denna studie kunde vi i resultatet konstatera att kunderna i 
huvudsak består av få men stora kunder. Trots eventuella sänkta finansiella switching costs för 
dessa stora existerande kunder blir det ändå svårt att byta till en annan leverantör för kunden på 
grund av känslig kunddata som ofta är integrerade i skräddarsydda produkter. Att ge sig ut i en 
ny kundbas eller ny marknad och leverera till en lång svans skulle antagligen innebära en helt 
annan konkurrens vilket blir svårt för en leverantör som fallföretaget i studien att bemöta i 
dagsläget. För att fånga denna affärsmöjlighet som den långa svansen erbjuder samt bemöta de 
små IT-företag som konkurrerar här är frågan om ett företag som fallföretaget i denna studie 
kräver omstrukturering och innovationsförändring internt i företaget. Alternativt kan ett annat 
sätt att bemöta dessa konsekvenser som cloud computing ger vara att skapa ett sub-brand. 
Skillnaden i dessa två val skulle vara att ett sub-brand skulle minska risken för kannibalism av 
existerande produkter och affärsmodeller för en leverantör. Ett annat argument för sub-brand 
för att bemöta cloud computing är att i de fall där automatiserad as-a-Service är någonting som 



53 
 

det finns affärspotential i kommer, enligt våra resultat, relationella switching costs minska 
mellan leverantör och kund. Det blir därmed ett helt annat sätt att förhålla sig till kunder och 
eventuella kanaler att idag förhålla sig till kunder kanske inte håller utan att en ny typ av 
marknadsföring och kommunikationskanal behövs för att möta många fler och mindre kunder. 

Som nämnts av flera respondenter under den empiriska undersökningen har många av 
fallföretagets större kunder väletablerad infrastruktur och erfarna IT-avdelningar själva. Detta 
innebär att dessa kunder inte attraheras av as-a-Service-erbjudanden på samma vis som mindre 
kunder med behov av att leverantören tar större ansvar över drift, lagring och underhåll. De 
större operatörerna hyr ofta ut sina nät till mindre operatörer som exempelvis kan vara 
dotterbolag till de större företagen. Ett innovativt sätt att nyttja cloud computing på skulle vara 
att utveckla mjukvara som stora operatörer kan själva ansvara för med sin infrastruktur och sina 
resurser, men som också kan erbjudas as-a-Service. Detta skulle låta stora operatörer agera 
mellanhand mellan leverantören och de mindre operatörerna genom att operatörerna hyr ut 
mjukvaran as-a-Service till de mindre. Leverantören behöver inte upprätta kontakt med 
andrahandskunderna som istället använder leverantörens produkter genom andra operatörer 
med vilka de redan har etablerade relationer. Operatörerna istället för leverantören sköter 
därmed allt arbete i form av drift och underhåll medan leverantören med minimalt ansvar tar 
betalt för rätten att hyra ut mjukvara i andra hand. Ifall denna modell skulle realiseras innebär 
det att leverantörens direkta kunder är beroende av leverantören både för mjukvaran de själva 
använder, men också för den affär de kan ha gentemot andra operatörer som bygger på 
leverantörens produkter. Resultatet blir att befintliga kunder låses in i en relation som gynnar 
både leverantören och kunderna. 

Ett annat sätt att nyttja cloud computing är att delvis tjänstefiera vissa erbjudanden utan att 
använda sig av renodlad as-a-Service. Istället används cloud computing för dess möjligheter att 
effektivisera och skala upp eller ner. I bakgrunden nämndes kort att telekom-branschen står 
inför nya konkurrenter i form at IT-företag som förut inte inkräktat på telekomvärlden. Det 
finns risk för att dessa företag med helt annan bakgrund än klassiska telekomföretag plötsligt 
kan dyka upp med disruptiva synsätt som riskerar ta över etablerade aktörers befintliga 
kundbaser. Cloud computing kan användas av etablerade aktörer på sådana sätt som låser in 
kunder genom att man med hjälp av teknologin knyter starkare band med kunder. Detta görs 
som nämnt tidigare genom att ingå partnerskapsrelationer med kunder där man tar över ansvaret 
över vissa av kundernas tidigare interna processer. Dessutom kan cloud computing ge 
möjligheter att skapa ekosystem av produkter, ungefär som Apple har lyckats med i sina 
konsumentprodukter. Att använda cloud computing i syftet att göra kunder mer beroende av en 
som leverantör, utan att för den sakens skull få kunderna att känna sig tvingat inlåsta, är ett sätt 
att nyttja cloud computing till som vi hävdar kan skydda leverantörer mot konkurrens. 

 

5.4 Etiska och hållbara aspekter 

Samhälleliga etiska aspekter och hållbar utveckling har ej beaktats i denna studie av 
anledningen att vi bedömer att studiens kontext, resultat och följder inte får särskilda 
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konsekvenser för samhällelig etik och hållbarhet. Studien behandlar cloud computing som ny 
teknologi och dess konsekvenser på etablerade aktörer i en särskild bransch. Rent generellt har 
mjukvaru-produkter låg påverkan på miljön eftersom att det inte är produkter som utnyttjar 
naturresurser. Om det finns något att säga om hållbarhet är det i så fall att mer virtualisering 
och effektivt utnyttjande av lagringskapacitet skulle kunna innebära att kunder inte behöver 
bygga upp datacenter. Detta bedöms dock som en försumbar faktor. Vad gäller etik på 
samhällelig nivå finns inte heller stora konsekvenser. Det går att argumentera kring hur 
virtualisering i helhet kan påverka integritet och säkerhet när människors personliga uppgifter 
och annan känslig information mer och mer förs över till internet. Men hur företag bemöter just 
cloud computing för att hitta nya möjligheter eller lösa problem kopplat till befintliga eller 
potentiella kunder bedöms ha förhållandevis svag inverkan på sådana frågor.  

Vad gäller etik gentemot fallföretaget har en hel del saker tagits i beaktande. För det första 
etablerades en kontakt med en kontaktperson på fallföretaget som har haft full insyn i hela 
studien. All information från företaget som samlats in och all kontakt med företagets anställda 
har skett i samförstånd med denna kontaktperson. Konkurrenter, kunder och produkter för 
fallföretaget har anonymiserats i rapporten till den grad kontaktpersonen har bedömt 
nödvändigt. De respondenter som har intervjuats är också anonyma i rapporten med 
beskrivningar av deras ansvarsområden på en godkänt anonym nivå. Varje intervju med 
respondenter spelades in och transkriberades med varje enskild respondents samförstånd och 
godkännande. Efter varje intervju erbjuds alla respondenter möjlighet att granska resultaten av 
intervjuerna och utlovades få ta emot kopior av den färdiga studien.  Det bör tilläggas att 
åtgärder som vidtagits för att genomföra studien på ett etiskt sätt har även agerat som 
validitetshöjande åtgärder. Att ge en respondent chansen att granska resultat av intervjuerna är 
inte bara etiskt mot fallföretaget utan agerar även som en validitetshöjande åtgärd genom 
deltagargranskning (Merriam, 1995). 

Det finns även andra eventuella antaganden eller ståndpunkter som kan påverka arbetet ur ett 
etiskt perspektiv. Denna studie har genomförts självständigt på ett sådant sätt att studien har 
genomförts som en forskningsstudie där fallföretaget endast har agerat som ett metodval i 
studien. Vi har inte varit anställda på företaget, däremot har vi fått en finansiell ersättning för 
studien från fallföretaget. Viktigt att framhålla här är att det enda kravet för den finansiella 
ersättningen har varit att studien blivit godkänd av en högskola eller universitet i Sverige. Med 
detta sagt har det alltså inte funnits några specifika krav för studien från fallföretagets sida eller 
krävts några åtaganden från oss som forskare. 

 

5.5 Personliga insikter 

Eftersom vår kunskap om telekomindustrin, cloud computing, switching cost och 
intäktsmodeller var väldigt låga innan denna studie genomfördes har vi kontinuerligt behövt 
inhämta ny kunskap. Gällande cloud computing, switching cost och intäktsmodeller var 
införskaffandet av information inledningsvis väldigt teoretisk i form av vetenskaplig litteratur. 
Gällande telekomindustrin var det dock något annorlunda och där fick hämtandet av 
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information ske i form av diskussion och samtal med handledare och andra anställda inom 
fallföretaget. Det var först när vi insåg hur komplex industrin är som vi fick insikten av hur 
svårt det är att applicera teori och teoretiska slutsatser på telekomindustrin. 

Det var också under studiens gång vi började inse att trots vårt fokus på switching costs för 
kunder så är det även intressant att undersöka switching cost för leverantören. Detta är 
någonting som till stor del har avgränsats i rapporten men som ändå har visat sig kunna ha en 
relevans i forskningen. Detta är starkt kopplat till att cloud computing inte bara för en påverkan 
på switching cost för kunder utan att cloud computing även ger stora förändringar internt för 
leverantörer. En annan stor personlig insikt vi fick var framför allt i början av studien då vi 
insåg hur pass många variabler och faktorer det finns att ta hänsyn till, detta ledde till mycket 
förvirring tidigt i studien men efter litteraturstudier och avgränsningar till ett bestämt antal 
faktorer att undersöka kopplad till cloud computing blev studien hanterbar. Denna sistnämnda 
insikt kan dock tolkas som ett nybörjarmisstag då vi i efterhand inser hur pass viktigt det är att 
göra bra avgränsningar och sedan förhålla sig till dem under hela studiens gång. 

 

 

6 SLUTSATSER   

 

Med hjälp av teori och empiri har vi besvarat de forskningsfrågor som ställdes upp i 
introduktionskapitlet. Den första frågan behandlar switching cost och har beskrivits som följer: 

1. Vilka konsekvenser får cloud computing som teknologi och as-a-Service som 
affärsmodell för switching cost? 

I den teoretiska referensramen beskrevs ett antal olika switching costs som relaterar till kunders 
procedurer, investeringar och relationer. Med hjälp av befintlig teori och forskning 
presenterades ett antal propositioner om hur olika switching costs kommer förändras som 
resultat av cloud computing. I resultatet testades dessa propositioner. Det visade sig att vissa 
switching costs inte förändras på de vis propositionerna föreslog. Finansiella switching costs 
har bedömts förändras enligt vad allmän teori anser i form av att kunder slipper investera pengar 
i lagring, infrastruktur och produktköp som resultat av cloud computing. Men det finns även 
investeringar i tid och arbete som inte lika ofta lyfts fram i teorin. För fallföretagets situation 
bedömde vi att med väldigt stora företagskunder och levererade mjukvaruprodukter som är 
integrerade i och avgörande för kunders kärnaktiviteter blir investeringar i tid och arbete att 
flytta stora mängder data och byta ut system avsevärda switching costs för kunderna. Vår 
slutsats är även att monetära switching costs får förhållandevis låg påverkan utifrån de kunder 
fallföretaget i studien har, men vi vill framhålla att denna slutsats beror på hur stort ett företag 
är och vilken ekonomisk kapacitet ett företag har där en rimlig slutsats är att för mindre kunder 
får monetära switching costs större påverkan. 
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Relationella switching costs bedömdes sänkas mindre än väntat eftersom att relationella 
switching costs framförallt sänks som resultat av ökad automatisering i kundkontakt genom 
cloud computing. Eftersom att fallföretaget ofta använder cloud computing utan hög grad av 
automatisering blir sänkningen mindre än väntat då fallföretaget kan använda cloud computing 
på sådana sätt att direkt kundkontakt med avtal på hög hierarkisk nivå inte försvinner. Procedur-
relaterade switching costs bedömdes inte förändras eller endast höjas delvis och det tyder även 
teorin på att de inte kommer göra. Det finns en aspekt av att ju större kunder desto större 
procedur-relaterade omställningar, vilket skulle kunna skydda leverantörer från konkurrens om 
deras kunder är stora. Det ger även förklaringen till varför fallföretags befintliga kunder inte 
lockas av renodlad as-a-Service där ansvar över drift, lagring och underhåll ligger hos 
leverantören.  

Bedömningen generellt av empirin är att cloud computing inte förändrar switching costs på 
sådana sätt att kunder till leverantörer som fallföretaget i studien ges markant ökad flexibilitet 
och möjlighet att byta leverantör. Detta eftersom att när kunder använder produkter som är 
direkt kopplade till kärnaktiviteter och integrerade i stora system innebär byten betydande 
investeringar i tid och arbete. Dessutom kan cloud computing användas på sådana sätt att 
starkare band mellan kund och leverantör knyts när dessa ingår partnerskap med hjälp av cloud 
computing på så vis att leverantören tar över vissa av kunders interna processer.   

Den andra forskningsfrågan har presenterats enligt nedan: 

2. Vilka möjligheter innebär cloud computing som teknologi och as-a-Service som 
affärsmodell för hur leverantörer tar betalt av sina kunder? 

Med hjälp av befintlig teori kunde vi konstatera att med hjälp av cloud computing kan mjukvara 
erbjudas som tjänster istället för produkter. Detta ger leverantörer möjligheten att ta betalt på 
återkommande basis för erbjudna tjänster istället för att sälja produkter för en engångskostnad. 
I business-to-business-kontexter identifierades alternativen rental och pay-per-use som två 
etablerade modeller med olika fördelar. Ett antal propositioner baserade på teorin ställdes upp 
för att besvara vilken av dessa modeller som är intressant att använda för leverantörer som 
liknar fallföretaget.  

En av de stora nackdelarna med pay-per-use som beskrivs i teori relaterar till hur leverantörer 
tvingas övervaka och dokumentera kunders användande av mjukvara, därmed bör leverantörer 
föredra rental ifall övervakning och dokumentation av användande bedöms som krävande. Från 
empirin kunde vi konstatera att fallföretagets produkter inte används av kunderna direkt, utan 
att dessa produkter används i koppling till konsumenter. Exempelvis används produkter till att 
övervaka konsumenters användning, vilket innebär att mätning av användande redan är delvis 
inbyggt i produkterna. Detta låter leverantörer använda sig av pay-per-use utan större besvär. 
På samma vis behöver leverantörens kunder estimera och ha kunskap kring allt användande 
eftersom att detta är kopplat till konsumenterna som är operatörernas kunder. Eftersom att 
operatörerna använder leverantörens produkter som en del av kärnaktiviteter identifieras heller 
inga sporadiska användare vilket stärker propositionen kring att sporadiska användare som 
argument för pay-per-use inte håller.  
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Eftersom att alla produkter som levereras är kopplade till konsumenter i slutändan blir de olika 
mycket uppskalade beroende på hur många kunder operatörerna har. När produkterna säljs till 
kunderna avgörs avgiften beroende på hur många konsumenter produkterna ska användas till. 
Eftersom att rental-modellerna inte alls tar hänsyn till hur mycket produkterna används blev det 
tydligt i den empiriska undersökningen att baserat på hur produkterna ser ut idag blir rental 
genast väldigt oattraktivt för leverantören eftersom att varje kund man säljer till har olika många 
kunder och alltid kommer använda produkterna olika mycket. 

Hur leverantörer i rollen som etablerade aktörer kan nyttja cloud computing var syftet som 
presenterades som följer: 

- Syftet med studien är att analysera hur cloud computing kan vara till gagn för 
etablerade aktörer på en marknad och hur dessa kan nyttja teknologin med framgång 

Detta syfte uppfylls i diskussionen genom att lägga fram hur cloud computing kan användas på 
olika sätt. Ett sådant sätt är att använda teknologin för att möjliggöra as-a-Service till att nå ut 
till nya kunder och marknader som man inte kunnat attrahera med befintliga värdeerbjudanden. 
Detta illustrerades med exemplet ”långa svansen och korta huvudet”. Det andra sättet är att med 
hjälp av cloud computing erbjuda befintliga kunder värde genom att erbjuda tekniska fördelar 
så som snabbare uppgraderingar, effektivitet och resurssparande lagring. På så vis kan man som 
leverantör knyta starkare band till befintliga kunder och därmed skydda sig mot konkurrenter. 

 

 

7 FRAMTIDA FORSKNINGSARBETE  

 

Denna studie har varit en studie vars syfte var att analysera hur etablerade aktörer med framgång 
kan nyttja fördelar med teknologin cloud computing. Detta har gjorts med en ekonomisk 
utgångspunkt, det vill säga genom att undersöka cloud computings konsekvenser för 
ekonomiska faktorer som switching cost och intäktsmodeller. Detta har gjorts främst eftersom 
det har funnits en kunskapslucka rent generellt för ekonomiska faktorer inom cloud computing. 
Denna lucka lyfts fram i vår egen litteraturgranskning men även av andra forskare som 
exempelvis Bayrak et al. (2011). För detta arbete har de faktorer som undersökts varit switching 
cost och intäktsmodeller. Med detta sagt finns det fortfarande utrymme att fylla ut forskningen 
med andra ekonomiska och organisatoriska faktorer som påverkas av cloud computing. Ett av 
många exempel på detta är hur leverantörers interna switching cost påverkas som en 
konsekvens av cloud computing, vilket har berörts lite men inte i stor utsträckning i denna 
studie. Detta exempel kan ses som en intressant fortsättning på denna studie. Överlag kan vi 
som tidigare konstaterat befästa att det inom cloud computing som teknologi och dess tekniska 
konsekvenser finns mycket forskning kring, medan ekonomiska faktorer fortfarande kräver mer 
utrymme i forskningen. 



58 
 

Det vore även intressant att i framtida forskning att utföra en studie på liknande leverantörer i 
telekomindustrin för att se hur de resultat som tagits fram i denna studie förhåller sig hos fler 
fallföretag. Då generalisering är svårt i kvalitativa studier blir generalisering en viktig aspekt 
att diskutera utifall en liknande studie genomförs hos en liknande leverantör. En ytterligare 
rekommendation till framtida arbete är det faktum att denna studie har utförts i samarbete med 
endast ett fallföretag, närmare bestämt en leverantör. De resultat som tagits fram har grundats 
på fallföretaget och det skulle därmed finnas ett värde i att utföra en liknande studie tillsammans 
med en kund, det vill säga tillsammans med telekomoperatörer istället för en leverantör som 
levererar till telekomoperatörer. 

Det skulle även vara intressant att för de framtagna propositioner i denna studie undersöka hur 
de förhåller sig i en annan kontext som inte är telekomindustrin. Leverantörer och kunder till 
leverantörer finns i många industrier och det teoretiska ramverk vi har byggt upp i denna studie 
är inte bunden till en specifik kontext vilket styrker denna rekommendation. Även resultat 
framtagna i kontexten telekomindustrin kan vara intressanta att undersöka i andra kontexter. 
Exempelvis kan det vara intressant att undersöka hur det resultat som framtagits i denna studie, 
att kunddata är svårt att flytta och att intäktsmodeller bör förhålla sig till konsumentanvändande, 
förhåller sig i en annan industri.  
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