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Sammanfattning 

 
Denna uppsats undersöker hur svenska startup företag ser på Cloud Computing-teknologins 
möjligheter att främja deras entreprenörskap. För att undersöka detta har semistrukturerade 
intervjuer hållits med sex svenska startups i olika branscher. Intervjuerna kretsar kring den 
teoretiska bas som uppsatsen har lagt fram, huvudsakligen från Ross & Blumensteins teori 
kring hur Cloud Computing leder startup företag till entreprenöriella fördelar. Datan har 
analyserats tematiskt för att hitta återkommande teman som framträtt under intervjuerna. 
Cloud computing kan hjälpa svenska entreprenörer genom att sänka inträdesbarriärer och 
alternativkostnaden vilket kan minska riskerna och ge möjlighet att använda sig av konceptet 
“easy failure”. Flera av Cloud computing leverantörerna erbjuder finansiering till startups 
vilket ytterligare stärker dessa fördelar. Flera startups ser också operationella fördelar som 
förenklingar till en global arbetsplats, internationella samarbeten och att nå ut till en global 
marknadsplats. Dock framkommer också risker kopplat till säkerheten, integritetslagar och att 
förlora kontroll, även om det framträdande finns en stor tillit till leverantörernas 
säkerhetslösningar. Det framkommer också tecken på att många startups initialt kan adoptera 
denna nya teknologi och undgår därmed flera av de risker som finns kopplat till själva 
migrationsfasen.  
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Abstract 

 
This paper examines how Swedish startup companies look at Cloud Computing technology's 
ability to develop their entrepreneurship. To investigate this, semistructured interviews have 
been held with six Swedish startups in different industries. The interviews revolve around the 
theoretical basis that the essay has presented, mainly from Ross & Blumenstein's theory of 
how Cloud Computing leads startup companies to entrepreneurial benefits. The data has been 
analyzed thematically to find recurring themes that appeared during the interviews. Cloud 
computing can help Swedish entrepreneurs by reducing entry barriers and the opportunity 
costs, which can reduce risks and provide the opportunity to use the "easy failure" concept. 
Several Cloud computing providers offer funding for startups, which further strengthens these 
benefits. Several startups also see operational benefits like simplifications to a global 
workplace, international collaborations, and reaching a global marketplace. They also see 
risks associated with security, integrity laws and losing control. Although prominent, there is 
a great deal of confidence in suppliers' security solutions. There are also signs that many 
startups can initially adopt this new technology and avoid many of the risks associated with 
migration itself. 

Nyckelord 
Cloud Computing, Entreprenörskap, Startup 
 

Keywords 
Cloud Computing, Entrepreneurship, Startup 
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1. Inledning 
 
Utvecklingen av cloud computing (CC) teknologin har haft en enorm påverkan på hur 
IT-tjänster förändrats de senaste åren. Teknologin kan drastiskt öka den operationella 
effektiviteten av en IT-plattform genom att erbjuda infrastruktur och mjukvarulösningar 
tillräckliga för att tillgodose ett helt företags IT-behov via internet. Detta har revolutionerat 
hur IT infrastrukturen ser ut och 2017 var förutspått att vara det år då vi ser denna teknik 
snabbt spridas till företag när de övergår till en CC-baserad IT-infrastruktur. (Attaran, 2017) 
 
Flera indikationer har visat att CC teknologin kan stödja och underlätta 
entreprenörsverksamhet, särskilt genom att tekniken tar bort flera inträdeshinder för att 
etablera nya företag. Att en verksamhet använder sig av CC teknologi gör det möjligt att 
reducera investeringar i IT infrastruktur i den egna organisationen vilket också minskar 
kostnaderna för diversifiering som i sin tur öppnar nya marknader och möjligheter (Ross, 
Blumenstein, 2015). Skalbarheten i CC teknologin kan ge möjlighet till Small and 
Medium-sized Enterprise (SME) utan stort kapital att ta sig in på områden som traditionellt 
har ett behov av stor mängd datorkraft men till en begränsad tid. Genom att minska 
startkostnaden för IT ökar möjligheten för SMEs utan stora kapitaltillgångar att få tillgång till 
den typ av IT-system de är i behov av (Marston et al. 2010). Användandet av CC teknologin 
förenklar även samarbete mellan företag och ger möjlighet till finansiella och operationella 
fördelar (Attaran, 2017). Även om framtidsutsikterna är väldigt goda och det länge talats om 
en IT revolution genom CC teknologin är det ett verktyg som inte passar alla organisationer. 
CC teknologins fördelar är direkt kopplat till storleken på IT-systemet, kostnaderna redan 
nedlagda för dess infrastruktur, samt på de säkerhetsrisker företaget i fråga är villiga att bära 
och vilken risk de kan acceptera. (Sultan, 2011)  
 
Utifrån detta kan det tyckas att tekniken skulle vara fördelaktig för nystartade företag. 
Tidigare forskning föreslår att en övergång till CC teknologi kan vara passande för SMEs då 
de kan jämna ut några av de nackdelar de traditionellt möter i jämförelse med större företag, 
däribland begränsningar i ekonomi och resurser (Ross, Blumenstein, 2015.).  Få artiklar tar 
dock upp insikten bakom hur CC-teknologin kan ge fördelar till företag i uppstartsfasen där 
designen av deras IT-infrastruktur utvecklas tillsammans med den organisatoriska strukturen. 
Istället för att göra stora initiala investeringar i IT-infrastruktur kan CC-tjänster göra det 
möjligt för startups att ta sig in på marknader där avkastningen på investeringen annars skulle 
anses för låg i förhållande till den initiala investeringen. Med en likvärdig kvalité på 
IT-tjänster och med den höga graden av skalbarhet kan de således utmana konkurrenter och 
få möjlighet att fullt utnyttja eventuella organisatoriska fördelar. (Ferri, et al. 2017.) Genom 
att undersöka hur entreprenörer ser på användandet av CC teknologin bör fördelarna av CC 
kopplat till entreprenöriellt företagande och startups kunna förtydligas.  
 
Användningen av CC-tjänster har visat sig öka i popularitet årligt och från året 2016 
använder sig i genomsnitt 21% av europeiska företag någon form utav CC-tjänster, många för 
lagring av e-post och andra elektroniska filer. Särskilt anmärkningsvärda siffror är 
användningen i skandinaviska länder som Sverige, Danmark och Norge där användningen är 
48%, 42% och 40% respektive. (Eurostat, December 2016.) Att undersöka hur startups i 
Sverige använder sig av CC teknologi kan ge en ökad förståelse för hur tekniken praktiskt 
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kan användas i uppstartsfasen för att gynna entreprenörer. Detta kan ge lärdomar till nya 
entreprenörer med innovativa ideér men utan stora kunskaper inom ämnet eller tillräckliga 
finansiella muskler för att skapa en egen IT-infrastruktur. 
 

1.1 Bakgrund  
 
I denna del kommer en bakgrund till begreppet entreprenörskap och innovation att förklaras 
tydligare. Hur entreprenörskap beskrivits samt hur det är sammankopplat med innovation. 
 

1.1.1 Entreprenörskap 

 
Definitionen av entreprenörskap har diskuterats under flera årtionden, Venkataraman (1997) 
valde att definiera det utifrån handlingarna av entreprenörerna själva, deras sökning efter nya 
marknader och framgångar som skördades som resultat. Han påpekar samtidigt att denna 
definition inte kan existera om det inte samtidigt existerar ekonomiskt fruktsamma 
möjligheter som motiverar entreprenören och att dessa två faktorer är oumbärliga för 
definitionen. Utöver detta påpekar han att entreprenörskap unikt kan identifieras utifrån den 
rikedom den skapar utifrån ett socialt välfärdsperspektiv, då identifieringen av nya 
affärsmöjligheter skapar nya marknader, jobb bl.a. och därmed bidrar till samhällets 
kollektiva rikedom (Venkataraman 1997.). 
 
Annan forskning från delvis Shane och Venkataraman (2000) betonar länken mellan 
risktagande och ambition att söka ut nya affärsmöjligheter som särskiljande drag hos 
entreprenörer men också att majoriteten av den entreprenöriella aktiviteten sker genom 
startup företag. Senare års forskning betonar igen också sambandet mellan entreprenörer och 
självanställda arbetare, startup företag och SMEs (Reynolds et. al. 2005).  
 
Joseph A . Schumpeter teoretiserar även att all förändring som sker i samhällets ekonomi 
startar från handlingarna av en kraftfull och påtvingande person och sprids sedan till resten av 
ekonomin (Schumpeter 1942). Detta kan tolkas vara samma tankegång som Venkataraman 
dokumenterade angående entreprenörers unika karaktäristika, att de påtvingar förändring och 
att det stegvis gagnar samhället som helhet.  
 

1.1.2 Entreprenörer och innovation  
 
Forskning från så långt bak som 1949 undersöker och betonar korrelationen mellan 
entreprenörer och innovation (Schumpeter 1949; Feldman 1999). Innovation kan vara vad 
som helst som förnyar, idéer som senare blir en produkt som säljs, eller ett nytt tankesätt som 
med tid accepteras mer och mer. Innovation definieras också utifrån att det inte bara är något 
nyskapande men också betydelsefullt inom det fält där det introduceras, samt att samhället 
anpassar sig till dessa idéer. (Frankelius, 2009) Entreprenörer i sin roll som 
innovationsdrivande har beskrivits utifrån att de använder sig av en eller flera av följande 
processer: Skapandet av nya varor och tjänster, eller högre kvalité av befintliga. Skapande av 

6 



 
 
 
 
 

nya metoder för produktion; Öppnandet av nya marknader; Tillgodogöra sig nya möjligheter 
för anskaffning och distribution samt skapandet av nya typer av organisationer samt 
industrier. (Schumpeter 1949; Iversen, Jorgenson, Malchow-Moller 2008 ) Enligt Schumpeter 
(1942) skapar dessa processer ett ‘creative destruction’ genom att produkter, tjänster och 
produktionsmetoder gradvis blir förlegade när de ersätts av nya.  
 
Forskning från 2013 och framåt pekar på en framträdande trend bland entreprenörer att 
integrera internetbaserade teknologier in i deras strategier när det kommer till ny innovation 
och försäljning (Gabrialdi 2013). Enligt Gabrialdi så har de undersökta företagen generellt 
sett en implicit utlagd policy för användning av Web 2.0 applikationer (Facebook, annan 
form av social media t.ex.) men uttrycker det inte explicit i deras diverse strategier (ibid.). 
Annan forskning från 2013 hävdar genom intervjuer från fler än 36 intressenter från 
IT-sektorn i Australien och USA, att CC har blivit en väsentlig del av affärsstrategier. 
Managers behöver försäkra att nya teknologier är integrerade i deras organisationsstrategier 
för att stödja de affärsresultat de förväntar sig. Det är också otillräckligt för tekniska 
managers att enbart besitta IT-färdigheter, utan dessa måste kompletteras med ett skarpsinne 
för affärer (Ross och Blumenstein 2013). 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att utforska hur CC-teknologin kan användas i Svenska startups 
för att underlätta och främja entreprenörskap. För att undersöka detta kommer vi se hur 
användningen av CC-teknologin ser ut i startups inom Sverige och hur svenska entreprenörer 
ser på fördelarna kopplat till entreprenörskap samt riskerna med denna teknologi. Genom att 
använda ett teoretiskt ramverk av Ross och Blumstein (2015) förtydligas det teoretiska 
sambandet mellan de faktorer som CC-teknologin kan påverka och som sedan kan främja 
entreprenöriell aktivitet. (Ross, Blumenstein, 2015) Denna modell ges kredibilitet då flera 
författare påvisat hur CC teknologin kan vara synnerligen passande för startups då den 
möjliggör ökade entreprenöriella möjligheter. Bland annat då teknologin minskar 
instegsbarriärer och möjliggör tillgång till globala marknader. Startup företagets natur ger det 
också möjlighet att undvika flera av de risker kopplat till en omställning från en traditionell 
IT-struktur till en CC-baserad sådan, då de redan från början kan använda sig av 
CC-teknologi. (Etro, 2009; Misra, Mondal, 2010; Ross, Blumenstein, 2015.) Ytterligare 
kredibilitet till modellen ges då Ferri, et al. (2017) använder den som teoretisk grundram vid 
analys av varför ett italienskt startup valt att integrera en CC-baserad IT-infrastruktur i sin 
verksamhet. Utifrån antagandena i denna teoretiska grundmall kommer intervjuer hållas med 
svenska entreprenörer involverade i startups. Detta för att få inblick i deras syn på varför de 
valt en CC-baserad IT-infrastruktur i sin verksamhet och vad de ser för fördelar och risker 
med denna.  
 
Frågeställning: 
 

● Hur kan cloud computing-tjänster underlätta entreprenörskap för svenska startups? 
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1.3 Avgränsningar 
 
Då denna uppsats ämnar att undersöka hur CC-användning ser ut i startup företag så är en 
viktigt aspekt definitionen av vad som faller under definitionen av att vara ett startup företag. 
I detta syfte så har arbetet avgränsat sig till att definiera startup företag som ett företag som 
inte har varit aktivt i mer än 5 år och samtidigt inte har fler än 50 personer anställda. 
Motiveringen till denna definition kan finnas under “2.1 Startup företag”.  
 
 

2. Teori 
 
I teoridelen kommer först begreppet startup företag att förklaras och förtydligas. Även 
begreppet Cloud Computing kommer förklaras. Sedan beskrivs de största utmaningarna som 
tekniken utsätts för i dagsläget och hur detta kopplar an till startups. Sedan förtydligas och 
konkretiseras sambandet mellan CC och entreprenörskap samt sista delen tar upp teori kring 
adoptionsstrategier av CC-baserad teknik och hur detta förhåller sig till startups. 
 

2.1 Startup företag 
 
European Commission (2017) definierar SMEs till att utgöra 99% av alla företag i Europa. 
Tabellen nedan beskriver hur medium, små och mikroföretag definieras utifrån tre kriterier. 
Denna definition tillämpas bland annat av Sultan (2011) och Ross och Blumstein (2015) när 
de undersöker fördelarna SMEs kan få av CC.  
 
Company 

category 

Staff 

headcount 

Turnov

er 

or Balance sheet total 

Medium-sized < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

 
Tabell 1. Definition av SMEs utifrån antal anställda, omsättning samt balansomslutning (European 
Comission, 2017).  
 
Repschlaeger, Erek och Zarnekow (2013) har utfört en studie i användningen av CC-tjänster i 
Europa, Tyskland och USA. De valde att definiera startup företag utifrån kriterierna  att 
företagen var grundade inom fem års tid, de har högst 50 personer anställda, den årliga 
vinsten understiger 5 miljoner Euro och att företagen är verksamma inom  IT- och 
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kommunikationssektorn (Repschlaeger, Erek och Zarnekow, 2013). Ferri, Maffei, Mangia 
och Tomo (2017) undersöker ett startup företag i Italien. Vid valet av studieobjekt utgår de 
från ett antal kriterier. Företaget ska kännetecknas av skalbarhet och snabb tillväxt, det ska 
vara startat inom de senaste fem åren och verksamt i Italien. Vidare är det också av stor vikt 
att grundarna av företaget är nya entreprenörer, detta för att bättre kunna analysera 
svårigheterna i att skapa en verksamhet och att kunna fokusera på hur CC teknologin hjälper 
entreprenören att överkomma dessa (Ferri, Maffei, Mangia och Tomo, 2017).  
 
Utifrån detta har definitionen av startup som används i denna uppsats inneburit att företaget 
inte ska ha varit verksamt i mer än fem år samt att företaget ska ha färre än 50 anställda. 
Vidare kring urvalet av studieobjekt diskuteras i 3.1 Urval.  

2.2 Cloud computing 
 
Termen “Cloud Computing” (CC) har haft en definition fastställd utav några auktoritära 
organ, däribland National Institute for Standards and Testing (NIST). De har fastställt att CC 
är en modell för att tillåta nätverkstillgång till konfigurerbara datorresurser delade över 
internet, och detta vid behov. Dessa resurser kan ta formen av servrar, lagring, applikationer 
m.m. (Mell & Grance, 2011; Sultan & van de Bunt-Kokhuis 2012). 
 
De definierar att CC har fem väsentliga karakteristika (ibid.). Den första av dessa är 
On-demand self-service och innebär att en konsument kommer åt CC-tjänsten efter eget 
behov utan att behöva interagera med en tjänsteleverantör. Den andra karakteristikan Broad 
Network access syftar till att CC-tjänsterna är tillgängliga över nätverk och åtkomst till dessa 
kan ske genom flera klienter som stationära datorer, mobil, surfplatta eller liknande.  
Resource pooling syftar på att leverantörens resurser är ihopsamlade för att kunna tjäna 
flerfaldigt antal konsumenter, där fysiska och virtuella resurser kontinuerligt är fördelade 
enligt konsumentefterfrågan. Med Rapid elasticity menas att leverantörens resurser är 
skalbara och elastiskt kan anpassas enligt konsumentefterfrågan, de kan införskaffas i 
önskvärd kvantitet närsomhelst. Den femte och sista karakteristikan Measured service syftar 
på att CC-tjänster ska ha ett inbyggt mätsystem som mäter mängd och tid använt av tjänsten, 
detta delvis i syfte för översikt och för att kunna debitera slutkonsumenten.  
 
 
NIST definierar också tre Service Models som syftar på vilken sorts tjänst som erbjuds genom 
CC (ibid.). Den första av dessa tre är Infrastructure as a Service (IaaS) och innebär en tjänst 
som erbjuder konsumenten en hårdvaruinfrastruktur i form av processorkraft, lagring, nätverk 
etc.. Konsumenten förväntas installera eget operativsystem och mjukvara för att kunna nyttja 
dessa tjänsterna. Attaran (2017) skriver att exempel är Amazon Web Services, CenturyLink, 
and Rackspace.  
 
Platform as a Service (PaaS) kännetecknas av att tjänstetypen erbjuder konsumenten en 
plattform att utveckla och köra sina egna applikationer med den mjukvara 
(programmeringsspråk, libraries, operativsystem) och hårdvara (processorkraft, lagring, 
nätverk etc.) som är försedd från leverantör. Konsumenten kan installera egen mjukvara. 
Attaran (2017) skriver att exempel är Google App Engine, Windows Azure, och Force.com. 
Dessa tjänster erbjuder lösningar för att utveckla och distribuera mjukvara för utvecklare. 
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Azure som exempel erbjuder delvis integrerade verktyg och en marknadsplats för att hjälpa 
utvecklare skapa sin mjukvara (Microsoft, 2017a). 
 
Software as a Service (SaaS) är den tjänstetyp som erbjuder konsumenten den mjukvara och 
hårdvara som är försedd från leverantör. Konsumenten kan inte installera eller ändra 
innehållet hos den erbjudna tjänsten. Attaran (2017) skriver att exempel på SaaS är Google 
Apps (email, calendar, documents), Salesforce.com, and IntuitQuickBooks.  
 

2.3 Utmaningar med Cloud Computing 
 
Flera risker kring CC har problematiserats t.ex. svårighet att uppnå snabb adoptering av 
teknologin för att expertis i området är bristande eller riskerna med outsourcingen av ansvar. 
CC-leverantörer hävdar ta starka säkerhets- och skyddsåtgärder, bland annat genom 
kontinuerliga back-ups. Detta kan vara särskilt användbart för en snabb återhämtning vid 
korrupt data. (Attaran, 2017; Rajaraman 2014) Trots detta är säkerhet eller datakontroll en av 
de mest citerade orsakerna till oro vid migrering till CC-tjänster. (Attaran 2017) Några andra 
av de främsta CC-baserade hoten som beskrivits är att konsumenten måste lita på 
leverantörens säkerhetsmodell. En annan osäkerhet är förlust av fysisk kontroll (över data). 
Ett tredje hot är dataskingring och säkerställa följsamhet till internationella integritetslagar. 
Ett fjärde hot är exponering av data till utländska regeringar med annorlunda lagstiftning och 
det sista hotet är Quality of Service (QoS)-försäkran. (Hemalatha, S. & Dr R. 
Manickachezian, 2014). Quality of Service syftar på att alltid ha tillgång till de 
nätverksresurser som man genom kontrakt har blivit lovad av en leverantör. Genom 
användningen av resursintensiv trafik som högkvalitativ video bl.a. så är det viktigt för 
leverantören att kunna leverera konsekventa nivåer av utlovad bandbredd. På det sättet syftar 
QoS på tekniker för att kunna hantera nätverksresurser. (Cisco, 2017). 
 
Attarans (2017) egna studie uppgav att företag också identifierar inkonsekvent prestanda 
p.g.a. att resurser delas med flertal andra företag som en negativ punkt med CC-adoption. 
Andra faktorer inkluderar att inte ha så mycket insikt in i sitt eget nätverk, nätverkets 
sårbarhet och säkerhetsmellanrum (aspekter av CC-teknologi som inte uppnått önskad 
säkerhetsstandard).  

2.4 Cloud computing och entreprenörskap 
  
För att kunna applicera ett teoretiskt ramverk hur CC-teknologin påverkar entreprenörskap 
används modellen av Ross och Blumstein (2015) se figur 1. Denna modell försöker förklara 
hur fem huvudsakliga faktorer förstärks av användandet av CC-teknologin och tillsammans 
kan bidra till ökad entreprenöriell aktivitet. 
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Figur 1. Cloud computing and Entrepreneurship (Från Ross och Blumenstein 2015) 
 
 
Ross och Blumstein (2015) beskriver CC-teknologin som ett Schumpeterianskt ‘creative 
destruction’-scenario. Modellen gör en koppling till de fem tillvägagångssätt Schumpeter 
(1949) beskriver att entreprenörer går tillväga för att skapa innovation och beskriver hur 
CC-teknologin kan ge möjligheter för entreprenörer att skapa nya samt effektivisera 
produkter, tjänster och produktionsmetoder.  Två av de största och mest pådrivande 
faktorerna bakom adoptionen av CC-teknologin är skalbarheten och den lägre 
alternativkostnaden (Ross, Blumenstein, 2015; Marston et. al, 2010).  
 
Reduced opportunity costs - Den lägre alternativkostnaden syftar till att de stora 
leverantörerna av CC lösningar som Google och Amazon genom stordriftsfördelar kan 
erbjuda sina tjänster som t.ex. datalagring och serverutrymme till förhållandevis låga priser. 
Historisk har möjligheterna att använda sig av en fullskalig, understödjande IT-infrastruktur 
varit förunnat större firmor med tillräckligt kapital att göra de initiala investeringarna. Detta 
är något som därmed gett dessa större firmor konkurrensfördelar i förhållande till startups. 
(Ross, Blumenstein, 2015). CC är relativt enkelt att implementera och sänker väsentligt den 
nödvändiga ekonomiska investeringen som måste göras för SMEs inom hårdvaru- och 
mjukvaru infrastruktur (Attaran 2017; Marston et. al, 2010). Rajaraman (2014) uttrycker på 
samma sätt att CC kan sänka ett företags kapitalkostnader genom att företaget inte behöver 
investera i en omfattande IT-infrastruktur eller kontinuerligt investera för att gamla 
hårdvarukomponenter blir förlegade. De låga alternativkostnaderna innebär att nya projekt 
som tidigare inneburit för stora initiala kostnader och risker nu kan prövas vilket bidrar till 
ökad innovation. Detta kan sammanfattas under begreppet “Easy failure” som innebär att då 
de initiala kostnaderna inte har varit stora är ett misslyckande inte så kostsamt. Därför kan 
företag testa flera projekt simultant och ta större risker. (Ross, Blumenstein, 2015). 
 
Scalability - Skalbarheten återfinns i den karaktäristika från definitionen av CC ovan, Rapid 
elasticity, och syftar på företagens förmåga att skala upp deras IT-resursbehov, eller ner 
beroende på vad företagets situation kräver. CC-tjänster är därför väl anpassade till företag 
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som kan behöva justera sin användning av IT-resurser under olika perioder (Misra, Mondal, 
2010).  Några direkta fördelar som kan upplevas från en CC-baserad lösning i förhållande till 
en lokal lösning är att inga servrar behöver underhållas, en IT-infrastruktur behöver inte 
etableras och ingen mjukvara behöver installeras och underhållas på plats. Traditionellt så 
behöver det göras nya hårdvaruinvesteringar och utgifter varenda gång ett företag önskar öka 
sitt lagringsutrymme. CC ändrar detta med sin skalbarhet/flexibilitets-aspekt, där företag kan 
lagra stora mängder data relativt billigt och öka eller minska CC-resurser beroende på 
behoven av företaget. Istället för att behandla IT som en stor initial fast kostnad kan denna nu 
göras rörlig och mer dynamisk (Marston et. al, 2010). Det går också relativt talat snabbare att 
tillgodose resurserna till användaren vilket underlättar användning och underlättar för snabb 
anpassning till nya utmaningar (Attaran, 2017). Tidigare forskning noterar också styrkorna av 
den elastiska aspekten av CC och att den kan göras ‘on-demand’. De betonar även nyttan av 
denna aspekt hos startups som p.g.a. detta inte onödigt behöver investera i en stor lokal 
infrastruktur samtidigt som de tillgodoser behovet att skala upp i takt med tillväxten 
(Rajaraman, 2014).  
 
Increased Global collaboration - Feldman (1999) diskuterade kring hur innovationer från ett 
företag kan gagna ett annat genom spillovers utifrån företagskluster och agglomeration. Detta 
innebär att företag i geografisk närhet, så kallade företagskluster, kan åtnjuta fördelar från 
varandras framgångar. Spillovers är dessa fördelar som medvetet eller omedvetet sprider 
nytta genom att spilla över till övriga företag i klustret. (Feldman, 1999). Som exempel på ett 
sådant kluster kan Silicon Valley i Kalifornien nämnas. Genom CC blir den geografiska 
närheten mindre viktig och flera nya samarbetsmöjligheter som dokumentdelningsprogram, 
forum och opensource mjukvara har sprunget ur teknologin (Ross, Blumenstein, 2015). CCs 
sätt att skapa nya möjligheter för produktinnovation och nya arbetssätt kan också innebära en 
viss förvirring kring rollen konsument och leverantör (Ross, Blumenstein, 2015).  Inom en 
CC-tjänst är konsumenten förenklat en typ av prenumerant på leverantörens tjänst utifrån en 
rörlig kostnad (Marston et al. 2010). Till trots denna avskiljning kan skillnaderna fortfarande 
vara väldigt otydliga mellan vem som är konsument och vem som är leverantör (Ross & 
Blumenstein, 2015). Ett företag kan exempelvis använda sig av en CC plattform för att sedan 
utveckla sin egna CC-baserade SaaS som i sin tur sitter på ett externt företags CC 
infrastruktur. CC teknologin möjliggör en typ av outsourcing kallad ‘crowdsourcing’. Detta 
innebär att företag exempelvis kan dela med sig av källkod via CC i hopp om extern hjälp att 
lösa ett eventuellt problem (ibid). InnoCentive är ett företag med en CC-baserad produkt där 
företag kan beskriva problem i form av ‘challenges’ och sedan sätta en prissumma för bästa 
lösning. Användare kan sedan logga in och ta sig an dessa utmaningar i hopp om att vinna 
prissumman. Möjligheten till denna typ av samarbete utan geografiska eller andra typer av 
hinder kan ha förmåga att förändra både industrier och vårt samhälle som helhet. (Howe, 
2006) Dock väcker det också en problematik i form av immateriella rättigheter och 
ansvarsfrågor (Ross, Blumenstein, 2015). 
 
Access to Global markets - Tillgång till globala marknader syftar på att CC-teknologier inte 
är begränsade till några geografiska platser, detta medför att företag med en CC-baserad 
affärsmodell har en underlättad förmåga att etablera sig på en global marknad redan från 
första dagen. Detta har gett uttryck till ‘born global firms’ som redan från första dagen kan 
lansera CC-baserade produkter och tjänster till en global marknad. Detta skiljer sig starkt från 
den tidigare etablerade teoretiska modellen om “Internationalisation”, där företag måste lära 
känna marknaden först innan de kan expandera till den (Ross, Blumenstein, 2015). Denna 
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utveckling skyndas bland annat på av ökningen av thin clients som smartphones och tablets 
vilka är designade att interagera med CC-baserade tjänster via appar. (ibid.). Genom att 
diversifiera sig och nå ut till flera marknader samtidigt kan ett startup åstadkomma en högre 
tillväxthastighet (Ferri et. al, 2017). Även om CC teknologin kan ge tillgång till en större 
marknad kan det också innebära en risk i form av ökad konkurrens från andra företag med en 
CC-baserad produkt eller tjänst (Ross, Blumenstein, 2015). 
 
Access to International Venture capital - CC-baserad teknologi underlättar ännu mer för 
entreprenörer som söker kollaborativa internationella tilltag genom att knyta ihop SMEs och 
riskkapital genom crowdfunding-sidor såsom Kickstarter och CloudCUBE. Entreprenörer 
kan genom liknande sidor föreslå sina ideer och på detta sätt attrahera nytt riskkapital från 
människor som vill investera i deras projekt (ibid.). Andra möjligheter att införskaffa mer 
kapital relaterat till CC är de kreditutlåningsprogram som vissa företag som Microsoft och 
Google erbjuder om ett företag använder deras Paas-tjänster som Azure och Google App 
Engine. 
 

2.5 Adoptionsstrategier 
 
Många av problemen som kommer upp i samband med CC är problem som uppstår under 
implementationsfasen av en lämplig CC-baserad IT-infrastruktur för verksamheten (Ross & 
Blumenstein, 2015). Att implementera en CC-baserad IT-infrastruktur i verksamheten är både 
kostsamt och tidskrävande, involverar flera delar av företaget och innebär många komplexa 
beslut. Flera företag har misslyckats med att implementera en CC-baserad IT-infrastruktur 
som kunnat utveckla affärsverksamheten. Innan implementation måste företaget analysera 
hur en CC-tjänst ska kunna addera mervärde till organisationen och väga för- mot nackdelar 
(Attaran, 2017). Schumpeter (1942) talar om ett “creative destruction”-scenario där viktiga 
framsteg görs inom teknologi i samhället som förstör för etablerade företag som byggt ett 
monopol eller en stor del av sin affärsmodell runt en existerande teknologi. Dessa företag är 
då försatta i en situation där de måste adoptera den nya framträdande teknologin, eller riskera 
undergång p.g.a. att deras företags teknologiska grund blir mer förlegad med tiden. Något 
kreativt, mer specifikt den nya teknologin, skapas då från förstörelsen av något gammalt, 
alltså den gamla teknologin (Schumpeter, 1942).  
 
Dagens nya startup företag kan dock ses som “födda globalt” och kan redan från början 
tillämpa dessa CC-tjänster, delvis utifrån vad de väljer att sälja, såsom CC-baserade appar. 
Detta medför att ett “creative-destruction”-scenario inte behöva äga rum och att dessa nya 
företag omedelbart kan adoptera denna nya teknologi utan att behöva ändra tankesätt och 
affärsmodeller från gamla IT-system till nya. De behöver heller inte implementera den nya 
teknologin till att fungera med sina gamla/legacy IT-system (Ross & Blumenstein, 2015). 
Detta skulle kunna innebära att startups kan se en större nytta med CC tekniken då de 
naturligt eliminerar nackdelen som en omställning innebär.  
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3. Metod 
 
I denna del kommer uppsatsen redogöra för de metoder och tillvägagångssätt som användes 
för att samla in data. Först presenteras valet av forskningsstrategi. Efter detta redogörs vilket 
tillvägagångssätt som använts för att samla in data för analys i uppsatsen. Sedan kommer 
urvalet som datan samlats från redogöras. Efter det kommer metodiken för datainsamlingen 
redovisas angående hur intervjuerna kommer utföras. Näst sista delen redogör för strukturen 
av intervjuerna och hur dess frågor är uppdelade. Sista delen redogör för vilken metodik som 
kommer användas för att analysera den data som slutligen har blivit insamlad.  

3.1 Val av forskningsstrategi 
 
Denna undersökning kommer genom intervjuer undersöka hur användningen av 
CC-teknologin ser ut i startups inom Sverige och hur svenska entreprenörer ser på fördelarna 
att utveckla sitt entreprenörskap samt riskerna med denna teknologi. De teman och frågor 
som tas upp under intervjuerna är till stor del baserade på det teoretiskt beskrivna sambandet 
mellan CC och entreprenörskap i Ross & Blumsteins (2015) modell. Modellen ges 
kredibilitet då flera författare påvisat hur CC teknologin kan vara synnerligen passande för 
startups då den skapar en miljö för ökade entreprenöriella möjligheter (Etro, 2009; Misra, 
Mondal, 2010; Ross, Blumenstein, 2015). Ytterligare kredibilitet till modellen ges då Ferri, et 
al. (2017) använder den som teoretisk grundram vid analys av varför ett italienskt startup valt 
att integrera en CC-baserad IT-infrastruktur i sin verksamhet. Att testa en befintlig teori är ett 
av de vanligaste tillvägagångssätten inom vetenskaplig forskning. I vissa fall kan en teori 
tyckas bevisad eller en vetenskaplig fråga vara besvarad men någon anser sig kunna komma 
fram till en mer korrekt teori eller ett bättre svar. (Oates, 2005) 
 
Intervjuerna kommer ske med personer som har insikt i hur verksamheten använder sig av 
och ser på CC-teknologin. Angående hur många intervjuer som kommer föras vid varje 
företag är beroende på hur relevant det kommer vara att föra intervju med flera personer och 
tillgången till dessa personer. I denna uppsats ämnar vi att representera startup företag, på ett 
så extensivt sätt som forskningsfrågan och tidsramen tillåter. Detta genom att intervjua båda 
större samt mindre företag inom definitionen, att undersöka företag inom olika fält och på 
detta sätt finna gemensamma teman bland dessa för att kunna dra generaliserbara slutsatser. 
Då vårt urval av antal företag är begränsad till sex intervjuobjekt uppstår dock begränsade 
möjligheter att göra generaliserbara antaganden till hela populationen.  
 
Då forskningsfrågan som undersöks är av komplex natur eftersträvar denna uppsats inte att 
mäta några kvantifierbara resultat. Utan metodiken kommer låta företagen presentera sin egen 
verklighet genom en intervjustudie. Fördelarna att använda kvalitativ data är att denna kan 
vara väldigt rik på information och inte enbart är reducerad till siffror. Den kvalitativa data 
som samlas in öppnar också upp möjligheterna till flera parallella svar på en viss fråga 
snarare än fördomen om ett definitivt svar. Kvalitativ forskning får dock ofta kritik då 
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metoderna för att extrahera och analysera datan ofta inte kan beskrivas tillräckligt 
konsekvent. Det finns också en större risk att analysen av datan blir mer färgad av forskarnas 
egna åsikter i förhållande till när kvantitativ data analyseras. (Oates, 2005) För att motverka 
sannolikheten att datan blir färgad av egna åsikter kommer alla intervjuer hållas av minst två 
intervjuledare. I intervjuguiden beskrivs även hur intervjuerna är strukturerade utifrån det 
teoretiska materialet. Detta för att tydligt påvisa hur det teoretiska materialet hjälpt till att 
konstruera intervjuunderlaget som använts vid dataextrahering.  
 
Ferri, et al. (2017) genomför en fallstudie av ett Italienskt startup med en CC-baserad 
affärsmodell. Detta tillvägagångssätt tillåter en mer ingående undersökning av anledningen 
bakom individers beteenden och val (Yin, 1984). Som huvudsakligt underlag till analysen 
användes intervjuerna med de tre grundarna av företaget där fallstudien har bedrivits (Ferri, et 
al. 2017). Typiska begränsningar till följd av fallstudier är att resultatet enbart förhåller sig till 
det undersökta objektet vilket gör möjligheten att generalisera mindre trovärdig (Yin, 1984). 
Ferri, et al. (2017) påpekar hur deras slutsas också har denna begränsning. För att adressera 
denna problematik kommer denna uppsats inte rikta in sig på ett specifikt företag utan 
genomföra intervjustudier med ett flertal startups av varierande karaktär. Även om resultaten 
inte ger en generaliserbar analys bör den kunna ge djupare insikt i hur variationen ser ut hos 
olika startup företag i Sverige.  
 

3.2 Urval 
 
Populationen i vilket de undersökta startup företagen kommer ifrån består av startup företag i 
Sverige som stämmer överens med vår definition. Definition av populationen är baserad på 
Europen Commissions definition av SMEs som tillämpas i flera undersökningar (Sultan 
2011; Ross och Blumstein 2015), samt Repschlaeger, Erek och Zarnekow (2013) och Ferri, 
Maffei, Mangia och Tomos (2017) definition av startup företag. Totalt har 30 startup företag 
kontaktats och av dessa har 12 företag svarat. Av dessa 12 har det sedan bokats in intervjuer 
med sex stycken.  
 
Företaget som undersöks ska inte ha varit verksamt längre än ca fem år i enlighet med 
Repschlaeger, Erek och Zarnekow (2013) och Ferri, Maffei, Mangia och Tomo (2017) eller 
ha fler än 50 anställda vilket definierar Small Enterprise (European Commission, 2017). 
Utöver detta har vi iakttagit tillväxttakten i företaget sett till omsättning när denna 
information funnits tillgänglig och varit relevant. Syftet med detta är att intervjua ett företag 
som befinner sig i en expansiv fas och inte stannat i tillväxten. Av de sex företagen 
som ingår i studien har fyra av dessa varit verksamma mindre än ett år vilket gör det mindre 
relevant att lägga stor vikt vid tillväxttakten. För att relativisera begreppet snabb tillväxt har 
det relaterats till det vedertagna uttrycket “Gazelle Company” som innebär en årlig 
tillväxttakt på 20% under de senaste minst fyra åren (Investopedia, 2017). Inga specifika 
begränsningar har tagits till omsättning eller balansomslutning. Omsättningen bör naturligt 
begränsas av antalet anställda och antalet år företaget har varit verksamt. Balansomslutningen 
skulle rimligtvis kunna påverka företagets möjligheter att göra initiala investeringar i 
IT-infrastruktur men tillgången på denna data har varit begränsad för urvalet då endast ett av 
de undersökta bolagen är ett publikt aktiebolag.  
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3.3 Datainsamlingsmetodik 
 
Då vi ämnar undersöka något på djupet och vill få den intervjuades syn på ett specifikt ämne 
snarare än att bekräfta något genom direkta frågor används ett semistrukturerat upplägg på 
intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer ger möjligheter att ställa uppföljningsfrågor för att 
utforska med ett ingående djup och det tillgodoser intervjuobjektet mer tid att utförligt 
förklara något. Semistrukturerade intervjuers flexibilitet är användbart när en forskare har 
begränsad insikt om ett intervjuobjekts omständigheter och situation. (Dimond & Lewis, 
2017) De förda intervjuerna och frågorna är semistrukturerade i sin natur och framtagna 
utifrån det teoretiska ramverk vi valt att basera denna uppsats på. Frågorna vi valt att 
definiera i intervjustudien är menade att erhålla information om hur företagen använder sig av 
CC i verksamheten samt varför företaget valde att implementera CC, motiven bakom det, vad 
de förväntade få ur det och vilka andra aspekter, som säkerhetsrisker, de hade i åtanke. 
Frågorna kretsar kring de teman Ross & Blumenstein (2015) tar upp. Detta innebär 
ekonomiska fördelar i form av ökad skalbarhet och lägre alternativkostnad samt 
möjligheterna att införskaffa riskkapital. Samt fördelarna att lättare kunna nå ut till en större 
global marknad och ökade globala samarbetsmöjligheter. Frågorna som ställs tar också upp 
nackdelar som förlust av kontroll, säkerhetsrisker kopplat till CC och problem kring 
migration. Då intervjuerna är semistrukturerade är det meningen att bara vägleda frågorna i 
början av intervjun för att sedan öppna upp för följdfrågor beroende på relevansen av ny 
information som ges. Tanken med detta upplägg är att både se hur de befintliga teorierna 
stämmer överens med intervjuobjektens svar men att fortfarande vara tillräckligt öppna för att 
kunna identifiera nya koncept och ideér kring CC.  
 
För att inleda kontakt med startup företag har bland annat inkubatorerna UIC (Uppsala 
Innovation Centre), STING i Stockholm och kontakter via Lunds Universitets masterprogram 
i entreprenörskap använts. Företagen har undersökts huruvida dessa är relevanta avseende 
forskningsfrågan samt om de har möjlighet och resurser att ställa upp på intervjuer. Alla 
intervjuer som förs kommer att spelas in, vare sig de är över Skype-samtal, telefonsamtal 
eller genom ett fysiskt besök. Metodiken innebär att spela in intervjuerna och sedan analysera 
dessa utifrån ett tematisk tillvägagångssätt.  
 

3.4 Intervjuguide 
 
Intervjuerna inleds med att ställa tre frågor om hur många anställda som jobbar inom 
verksamheten, hur många år de varit verksamma samt vad verksamheten omsätter årligen. 
Denna information sammanfattas i tabell 2. Den inledande delen av intervjun går ut på att låta 
intervjuobjektet presentera verksamheten och IT-infrastrukturen i stora drag för att ge en 
förståelse hur de i nuläget använder sig av CC i verksamheten. Intervjun fortsätter sedan att 
gå in på frågor relaterade till Ross & Blumensteins (2015) teoretiska modell. Frågor 
relaterade till hur företaget ser CC påverka aspekterna ‘International Global Collaboration’, 
‘Reduced opportunity costs’, ‘Scalability’, ‘Access to Global markets’ och ‘Access to 
International Venture Capital’. Vi fortsätter sedan att fråga den intervjuade om 
verksamhetens upplevelser av risker och utmaningar med CC samt problem relaterat till 
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implementering av eller migrering till CC. Syftet med detta är att med den teoretiska 
modellen etablera för positiva aspekter med CC och samtidigt balansera ut detta med frågor 
om de negativa upplevde aspekter för verksamheten och hur det påverkar deras 
entreprenöriella förmåga.  
 
Till varje enskild intervju kommer det också uppkomma följdfrågor p.g.a. uppsatsens 
semistrukturerade tillvägagångssätt och detta baserat på den intervjuades svar och om detta 
uppfattades som relevant till uppsatsens syfte. Genom det semistrukturerade upplägget på 
intervjuerna ges även möjlighet att anpassa frågorna under intervjuns gång om de inte känns 
tillämpbara på det undersökta företaget.  
 

3.5 Metodik för dataanalys 
 
Valet att använda en deduktiv tematisk analysteknik som utgår från en befintlig teori och att 
genom empirin försöka leta efter svar som bekräftar dess validitet gör datainsamlingen 
avgörande. I motsats till induktiv tematisk analys där man producerar fram en ny teori från 
den samlade empirin kan deduktiv tematisk analysteknik leda till att man undermedvetet 
strukturerar uppsatsen på ett sådant sätt att man ställer frågor under intervjuer som är ledande. 
Tematisk analys går ut på att identifiera liknande teman utifrån insamlad data för att påvisa 
att ett mönster existerar inom en viss kontex. Tematisk analys innebär att man identifierar, 
analyserar och tolkar mönster av betydelse, eller teman inom kvalitativa studier (Oates 2006; 
Clarke & Braun 2017). Med detta hoppas vi kunna urskilja gemensamma teman och mönster 
angående hur startup företag resonerar kring användning av CC-tjänster och dess koppling till 
deras entreprenörskap. Oberoende om det genererar ett mönster eller ej så tror vi fynden kan 
utgöra intressanta resultat för de teoretiska antaganden som gjorts angående samband mellan 
CC och entreprenörskap.  
 
Deduktiv tematisk analys innebär att en undersökning startar med en teoretisk grund och 
försöker utforska dess validitet utifrån samlade data. I denna uppsats utgör teoriavsnittet den 
teoretiska grund med vilken den insamlade datan analyseras. Då deduktiv tematisk analys 
huvudsakligen drivs av att utforska tidigare etablerad teori istället för att forma ny teori från 
empiri, så är den mer analysdriven (Braun & Clarke 2006).  
Denna sorts tematisk analys tenderar att erbjuda en mindre rik beskrivning av data i 
allmänhet, men istället erbjuda en mer detaljerad analys av vissa aspekter av datan (ibid.). 
Uppsatsen reserverar sig för att kunna bli skyldig till detta, men till följd av uppsatsens syfte 
så ämnar vi att ställa så öppna intervjufrågor som möjligt. På detta sätt begränsar vi inte 
omfånget av data vi får för att påvisa modellen i figur 1s validitet och kan inkludera så 
mycket som möjligt från den intervjuades svar i vår tematiska analys. De inspelade 
intervjuerna har analyserats och innehållet har kodats till olika genomgående teman i enlighet 
med en tematisk analys tillvägagångssätt. Dessa teman utgör underrubriker till analysen där 
informationen från empirin presenteras och analyseras i sitt kodade format. 
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4. Empiri 
 
I denna del kommer först deskriptiv data från de inledande frågorna om antal verksamhetsår, 
omsättning etc. att presenteras för samtliga undersökta företag. Sedan kommer intervjuerna 
sammanfattas och återberättas för respektive företag. För varje företag inleds empirin med en 
beskrivning av företagets verksamhet för att få en överblick hur företaget arbetar och i stora 
drag beskriva IT infrastrukturen i företaget. Efter denna del går intervjuerna djupare in på 
intervjuobjektets syn på CC med frågor kopplade till Ross & Blumensteins (2015) positiva 
effekter från CC kopplat till entreprenörskap. Den avslutande delen tar upp risker och 
utmaningar som intervjuobjektet uppmärksammat med CC. 
 

 

4.1 Deskriptiv Statistik för företag 
 
 

Namn Intervjuobjekt Omsättning Antal 
anställda 

År 
verksamma 

Bransch 

Företag A Grundare/CTO Senaste 
delårsrapport 
Jan-sept 2017,  
3 861 tkr.  

15 3 år E-hälsa 

Företag B Grundare/VD 300 tkr sedan 
Jan 2017. 

3  < 1 år Retail 

Företag C Grundare/VD < 50 Mkr 3 < 1 år Förmedling 

Företag D Grundare/CTO 150 tkr sedan 
Maj 2017 

8 < 1 år Förmedling 

Företag E Programmerare 4 860 tkr, 2016 6 5 år Datakonsultverksamhet 

Företag F Grundare/VD < 50 Mkr 1 < 1 år Datakonsultverksamhet 

 
Tabell 2. Sammanfattad deskriptiv data över samtliga intervjuade företag. 
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4.2 Företag A 
 
 
Företag A utvecklar digitala verktyg för beroendevård som riktar sig både till vårdtagare och 
vårdgivare. Vårdtagaren använder verktyget genom att autentisera sig för inloggning och 
ladda hem ett behandlingschema. Vårdtagaren följer sedan detta schema för att mäta olika 
patientdata som krypteras och sparas på telefonen. När telefonen är uppkopplad laddas 
patientdatan upp till den CC-baserade plattformen där vårdgivare kan logga in och få tillgång 
till patientdatan för att driva behandling.  
 
CC-tjänsten som företag A erbjuder är utvecklad via Microsofts utvecklingsplattform som är 
en PaaS-tjänst, där företaget har tillgång till virtuella maskiner, webbappar och databaser. 
Företag A hade bråttom och ville snabbt komma igång, företaget ville inte bygga hårdvara 
eller ansvara för en egen IT-infrastruktur. Efter att ha läst på om olika leverantörers lösningar 
och säkerhetsrisker valde företaget Microsoft som CC-leverantör med PaaS tjänsten Azure. 
De faktorer som ledde fram till detta beslutet var de säkerhetscertifieringar som Microsoft 
har, att de uppfyller regelverk gällande informationssäkerhet i Europa samt att servrarna där 
företagets kunduppgifter lagras befinner sig i Europa och är krypterad. Ett ställningstagande 
som företaget tog var huruvida de skulle ha en egen server i Sverige eller kunde använda sig 
av en CC tjänst. Detta resulterade i att företaget valde en CC leverantör. ”Om jag ska försöka 
åstadkomma samma säkerhet själv kommer vi ändå bli mer sårbara än om vi använt deras 
tjänster”. Förutom att produkten företaget erbjuder finns på en PaaS använder företaget sig 
också av SaaS lösningar internt. 

4.2.1 CC och entreprenörskapet 
 
Genom Microsofts startupprogram Bizspark har företaget kunnat få flera CC-baserade 
resurser gratis under tre år, detta var också en av anledningarna till att företaget började 
använda Microsofts utvecklingsplattform.  ”Innan man har några intäkter kan man få krediter 
på diverse tjänster för att kunna köra fullt blås”.  Bizspark är en tjänst som erbjuder gratis 
krediter att använda till CC-tjänster från Microsoft. Bizspark riktar sig till privatägda företag 
startade inom 5 år och med en årlig vinst understigande 1 M$ (Microsoft, 2017b).Grundarna 
av företaget var också vana vid programmeringspråket C# och utvecklingsplattformen .Net 
som Microsoft utvecklat vilket var ännu en anledning till att fortsätta i Microsoft 
utvecklingsplattform. 
 
Skalbarheten som företaget fått genom att använda CC-tjänster anser de vara otroligt viktigt. 
Företaget tycker att det är väldigt enkelt att gå in och anpassa resursbehovet efter hur 
företaget utvecklas. Från början har vi kunnat använda en minimal mängd och sedan skalat 
upp efter hand. Att kunna efterlikna detta med en egen IT-infrastruktur verkade väldigt 
omständigt. Företaget poängterar att de föredrar att ha så få egna datorer som möjligt. 
Företaget känner att de kunnat hänge mer resurser till att fokusera på sitt affärsområde 
snarare än att bygga upp en egen omkringliggande IT-infrastruktur genom att använda CC 
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teknologin. Genom skalbarheten kan de snabbt justera behovet och anpassa till vad de 
behöver för tillfället vilket de också ser som en stor fördel. 
 
Delningsmöjligheter av dokument och filer via exempelvis SaaS tjänsten Google Docs är 
något som företaget ser ger möjligheter att arbeta mer internationellt och på olika platser, 
även möjligheter att dela information med andra företag. Genom att ha valt en CC-baserad 
affärsmodell ser de egentligen inga begränsningar att nå ut till en internationell marknad, det 
finns inga direkta tekniska begränsningar i antal kunder eller att erbjuda tjänsten i andra 
länder just eftersom den är byggd som den är byggd. De har även börjat spekulera och testa 
kring att lansera produkten i flera länder. Detta var ett ursprungligt syfte och något som sågs 
som en fördel. De hinder som finns avseende att lansera produkten globalt är främst legala 
kopplat till personuppgifterna som tjänsten behöver tillgång till och olika lagstiftning i 
europeiska länder. Men även hur olika länder har upplagt sjukvården. 
 
Genom Azure har företaget kunnat få tillgång till olika moduler att bygga in i sin applikation 
för att utveckla denna och testa nya upplägg. Att kunna ha tillgång till detta har varit en 
enorm fördel och gett företaget möjlighet att testa flera saker och vara mer innovativa. De 
säger att de exempelvis aldrig hade kunnat haft möjlighet att skriva ett program för 
ansiktsigenkänning samtidigt som de utvecklat sin produkt. Men säger att genom deras CC 
leverantör kan de få tillgång till denna typ av funktionalitet till deras tjänst. 
 

 

4.2.2 Risker och utmaningar med CC 
 
Företaget har börjat titta tydligare på interna policys för hur de använder sig av CC-tjänster i 
samband med ny europeisk lagstiftning, dataskyddsförordningen GDPR. De har fastställt 
riktlinjer för hur produkten ska fungera och policys utarbetas för hur de anställda internt 
jobbar med CC. Företaget funderar även i nuläget på att ytterligare centralisera vilka 
CC-tjänster som används internt inom företaget. 
 
Microsoft har certifieringar som säger att datan lagras i enlighet med Europeiska datalagar 
vilket varit en av anledningarna till att företaget valde denna leverantör. Under intervjun 
framkommer att företaget resonerat kring att Microsoft fortfarande är ett Amerikanskt bolag 
och relaterat till det som tidigare var Safe Harbour-avtalet som upplöstes 2015. ”Då finns det 
lösningar på det också, om det skulle vara relevant. Exempelvis i Tyskland har Microsoft 
underleverantör vilka har egna servrar som gör att Microsoft inte kan få tag på 
informationen”. Vidare säger företaget att de har litat på att de certifieringar som Azure har 
ska hållas, om det skulle visa sig att så inte är fallet har de funderat kring alternativa lösningar 
som gör att de fortfarande kan arbeta via Azure men separerar databasen med känsliga 
personuppgifter. 
 
Företaget har inte upplevt någon problematik kring migration och att anpassa en befintlig 
IT-infrastruktur till en CC-baserad. Från början var affärsidén tänkt att vara CC-baserad. 
Företaget känner en viss avsaknad av kontroll och poängterar vikten av att göra noggranna 
bakgrundscheckar av leverantörerna. Efter att ha gjort detta ansågs dock fördelarna överväga 
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nackdelarna. ”Vi har inte kompetensen att bygga ett brandsäkert datacenter här, eller vi 
kanske skulle kunnat men då hade det varit jättedyrt”. “Även om vår tjänst inte är i realtid har 
vi stött på problem med quality of service när Azure legat nere. Detta har inneburit att 
behandlarna inte kommit åt information via portalen. Vi ser det dock som osannolikt att vi 
hade kunnat åstadkomma en högre quality of service med egna servrar”.  
  
  
  

4.3 Företag B 
 
 
Företag B är verksamma inom retail och säljer konsumentprodukter över internet. Via 
hemsidan sker den främsta försäljningen, så fort en order kommer in går det via ett 
fullfilment center som granskar ordrar och sedan ansvarar för paketering och leverans.  
 
Hemsidan hostas av en IaaS tjänst i form av ett webbhotell som bidrar med uppkopplade 
servrar där företaget kan publicera sin hemsida till internet. Fulfillment centret har sedan 
integrerat sin kod så att de får information om ordrar när en kund lägger en beställning från 
hemsidan. ”Det skulle funka smidigt och vara billigt”. För att ha ett fungerande betalsystem 
på hemsidan integreras en PaaS tjänst som erbjuder ett säkert sätt att genomföra betalningar. 
Att de inte har någon fast avgift per månad och låga kostnader per transaktion var faktorer 
som gjorde att företaget valde denna betaltjänst. Företaget känner att de kunnat outsourca 
ansvaret för IT genom CC leverantörer och istället kunnat hänge sig åt själva 
kärnverksamheten. 
 
Företaget använder sig av SaaS tjänsten Google Drive för lagring av data där de kan lagra 
juridisk information om företaget, produktdesigner, ekonomi etc. För planering av 
verksamheten använder företaget sig av en SaaS tjänst och för organisering av försäljning 
används ytterligare en SaaS tjänst.  
 

4.3.1 CC och entreprenörskapet 
 
När företaget granskade leverantör av webbhotell lade de vikt vid möjligheten att ha flera 
hemsidor, begränsningar i antal besökare per månad samt priset. Företaget kan väldigt enkelt 
uppgradera tjänsten beroende på kapacitet och öka möjligheten till besökare på hemsidan. De 
var också viktigt att de inte låste upp sig på något längre avtal utan de ville ha en rörlighet 
eftersom de inte visste hur verksamheten skulle förändras. De övervägde aldrig att ha egna 
servrar för att hosta hemsidan då det var så pass billigt att använda sig av en leverantör. I 
princip alla CC-baserade tjänster företaget använder har ett element av skalbarhet och det ses 
nästan som en förutsättning snarare än en fördel. 
 
Då de tre grundarna befinner sig på olika platser i världen är det av stor vikt att alla kan nå 
allt digitalt och kunna arbeta oberoende av geografisk position. De vill ha tillgång till allt 
online vilket var en av anledningarna till att välja en CC-baserad struktur från början. Genom 
att ha detta CC baserat kan de planera arbetet även om de befinner sig på olika platser i 
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världen, det anser det vara viktigt att ha tydliga policys för hur de arbetar med verktygen och 
hur ofta de ska uppdatera etc. Genom CC-baserade verktyg har de också bättre kunnat 
samarbeta med de som tillverkar deras produkter som befinner sig i andra länder. I Google 
Drive kan tillverkarna lägga upp material och bilder för att beskriva hur arbetet går och få 
feedback. 
 
Ansvaret för webbdesignen är outsourcat till Indien i nuläget då ingen av de tre grundarna har 
någon stor kunskap kring detta. Nu i dagarna ska företaget lansera en ny hemsida som är 
designad av ett företag i Polen. Genom att utnyttja de relativa arbetskostnaderna kan de få 
arbetet gjort till ett mycket lägre pris genom detta sätt. Detta har också möjliggjort att de 
vågat ta större risker och testa nya funktioner och ideér med hemsidan. De har sett över 
möjligheten att anställa någon med IT-ansvar men övergav denna tanke då det skulle kosta 
mycket mer och de inte såg några direkta fördelar, förutom att just ha kompetensen internt.  
Frågan angående att attrahera investerare via crowdfundingplattformen Kickstarter har varit 
uppe inom företaget. De ansåg dock att det var enklare i teorin än i praktiken och att det 
skulle behövas en redan rätt stor budget för att faktiskt få ut något av en Kickstarterkampanj. 
I nuläget fanns det andra alternativ till finansiering som ansågs mer fördelaktiga och enklare 
att ansöka via. Genom upplägget på verksamheten har det möjliggjort försäljning av deras 
produkt i flera länder från uppstart. ”Hade inte de här molntjänsterna funnits hade vi fått göra 
något annat”. 
 

4.3.2 Risker och utmaningar med CC 
 
Företaget har uppmärksammat en del risker med upplägget att outsourca ansvaret för 
hemsidan och webbdesignen. De brukar se till att de som anlitas har ett större företag i 
ryggen som kan garantera en viss säkerhet. De har även sett till att anlita flera oberoende 
utvecklare för att granska varandras arbete. Dock överväger fördelarna med rörligheten och 
de lägre kostnaderna med det nuvarande upplägget. ”Vi kanske skulle ha behov av en 
IT-anställd 2-3h i veckan och därför ser vi det som bättre att anlita en konsult när vi ser ett 
behov”. 
 
När företaget analyserat de CC-tjänster som använts utifrån säkerhetsaspekten av 
kunduppgifter som lagras har de främst uppmärksammat vilka certifieringar som tjänsten har. 
”Har de ett SSL-certifikat så ska det inte vara några konstigheter”. Företaget gör även backup 
av loggar från webbsidan som lagras i en SaaS-tjänst för lagring en gång i veckan. ”Att vår 
betaltjänst används av så många exempelvis Kickstarter och Pinterest känns som en viss 
garanti och att det borde fungera för oss också”. De har även börjat se över IT-säkerheten i 
samband med GDPR och tänker gå till en säkerhetskonsult för att se över så de arbetar i 
enlighet med de nya lagarna.  
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4.4 Företag C 

 
Företag C har utvecklat en förmedlingstjänst för tvätterier och privatpersoner som går att nå 
över appstore. Kunder laddar ner appen till sin mobil och Företag Cs apptjänst tillåter kunden 
att lägga in bokningar för tvättid hos ett tvätteri och kan specificera vilka föremål som skall 
tvättas.  
 
Företag C använder sig av Googles PaaS-tjänst för all databaslagring av kunduppgifter. För 
hantering av alla transaktioner genom hemsidan använder de sig av en applikation som sköter 
betalningsprocessen för användaren. De säger att all betalningsinformation och kortuppgifter 
lagras på applikationens servrar och att dessa krypteras. Vid en transaktion så skickas 
kortinformation t.ex. till applikationen och applikationen returnerar en token, som är en 
referens till kortet i krypterad form och denna krypterade referens lagras sedan på deras 
PaaS-databas. De anser att de inte skulle ha möjlighet att utveckla en liknande tjänst själv 
med likvärdig säkerhetsstandard och att betalningsprocessapplikationen underlättat väldigt 
för företaget.  
 
Vid registrering av konto för en användare lagras också all information på PaaS-databasen. 
All information om vad användaren lägger i sin kundvagn sparas också i databasen och 
företaget säger att praktiskt taget all information genom appen kommunicerar direkt med 
deras CC-baserade databas. Smidigheten av denna lösning var en avgörande anledning till 
varför de valde denna CC-baserade lösning. Internt använder sig företaget av SaaS-tjänster 
för lagring genom CC. De använder sig av en annan CC-baserad SaaS-tjänst för meddelanden 
och kommunikation anställda emellan.  
 

4.4.1 CC och entreprenörskapet 
 
 
Företaget ville inte etablera egna servrar inom företaget p.g.a. säkerhetsregler och standarder 
som måste uppfyllas. Smidigheten och den ekonomiska aspekten var de huvudsakliga 
anledningarna till valet av en CC-baserad tjänst över en lokal infrastruktur. 
Säkerhetscertifikat för lagring av kunddata var en avgörande faktor för valet CC-leverantör.  
Företag C anser att CC-tjänster utgör en fördel för att samarbeta mer globalt, indirekt genom 
användning av andra företags applikationer men även internt genom användning av 
CC-baserade appar för kommunikation mellan anställda, då de jobbar på skilda platser.  
 
De anser att CC-baserade tjänster skär ner på kostnader genom att det sparar in på fysiskt 
utrymme, att inget nödvändigtvis behövs sparas i fysisk form, de behöver inte ha egna servrar 
och kan spara allt genom CC. De anser också att det underlättar vid initiala startskedet att 
komma igång med företaget då många av de CC-baserade tjänster de använder är gratis i 
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början. De nämner free-trial erbjudanden från SaaS-tjänster för lagring av 10 GB gratis på 
deras servrar som exempel. 
 
Då företaget fortfarande är i uppstartskede var skalbarhet något som företaget inte begrundat 
särskilt mycket då de planerar att skriva/strukturera om sin IT-infrastruktur i samband med att 
verksamheten växer. Dock skall produkten fortfarande vara helt CC-baserad. Företaget anser 
att de troligtvis inte kunnat utveckla sin app och startat företaget om deras affärsmodell inte 
varit CC-baserad. De ser CC-baserad teknologi som fördelaktigt när det gäller att starta sin 
verksamhet från väldigt begränsade resurser. På detta sätt menar de att företaget troligtvis inte 
skulle kunnat starta om inte dessa CC-baserade tjänster var tillfälligt gratis. Att inte behöva 
lägg tid och pengar på bakomliggande IT tillät dem att kunna lära sig att koda och utveckla 
sin produkt i sin takt.  
 
Företaget är för nuläget inriktad på att distribuera sin tjänst inom Sverige, specifikt 
Stockholm. Men tack vare att Google har databaser till exempel över hela världen så säger de 
att de skulle kunna distribuera deras tjänst globalt redan nu om de valde det. Genom detta 
anser det att CC-baserade tjänster skulle underlätta för framtida global distribution av deras 
produkt.  
 

4.4.2 Risker och utmaningar med CC 
 
De anser inte ha upplevt någon avsaknad av kontroll då de litar starkt på leverantören av 
CC-tjänsterna och att deras säkerhet är en av den bästa i världen och att skulle de ha försökt 
göra något liknande själv så skulle det vara nära till omöjligt att åstadkomma, varken 
tidsmässigt eller ekonomiskt. Företaget finner också att det var en befriande känsla att kunna 
outsourca säkerhetsansvaret av informationslagring t.e.x då detta tillåtit mycket tid som 
kunnat användas för utveckling av deras egna tjänst. Företaget övervägde att använda sig av 
en crowdfunding-platform för att finansiera verksamheten innan de blev beviljade ett lån så 
valde de att välja bort crowdfundingalternativet. De anser att framtida utmaningar inte 
innebär att välja mellan lokal eller CC-baserad IT-infrastrukur utan snarare val av 
CC-leverantör. De måste ha en leverantör stöder deras skalbarhetsbehov. 
 

4.5 Företag D 
 
 
Företag D utvecklar en bokningsplattform som i nuläget finns i en beta version för 
eventbokare att komma i kontakt med artister. Eventbokaren når plattformen via ett 
responsivt webbgränssnitt och artisterna skapar sina profiler som eventbokarna sedan kan 
hitta och skicka förfrågningar till.  
 
All IT-infrastruktur i företaget är CC-baserad. ”Det kändes mest logiskt att ha allt 
molnbaserat, det är alltid tillgängligt, det är tillgängligt på flera enheter, alla i teamet kan nå 
tjänsterna”. Plattformen är utvecklad genom Microsofts PaaS tjänst Azure. Inkubatorn där 
företaget jobbar använder en SaaS tjänst där de olika företagen kommunicerar med varandra. 
Det finns även kontaktpersoner från exempelvis Microsoft i denna kommunikationskanal där 
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företagen kan ställa direkta frågor och få support. Utöver detta använder företaget flera SaaS 
verktyg för projektstyrning, planering och ekonomisk planering.  
 

4.5.1 CC och entreprenörskapet 
 
 
En av de främsta anledningarna till att företaget valde att utveckla sin tjänst genom Azure är 
Bizspark och de gratis krediter företaget kan använda till CC resurser vilket gör att de sparar 
pengar. Bizspark är ett program för att hjälpa startups som erbjuds från Microsoft och i 
princip innebär gratis tillgång till Azure för de företag som går inom ramen av startups. 
Genom det inkubatorprogram företaget befinner sig i har de kunnat få möjlighet att välja ur 
ett större utbud av CC-leverantör men inte sett ett behov att migrera från Azure. ”Vi behövde 
kunna utveckla i flera olika miljöer och enkelt kunna skala upp tjänsten beroende på volym, 
då var Azure och Amazon topp 2 som vi tänkte på. I och med Azures Bizspark program valde 
vi till sist det”. 
 
 
Företaget säger att de SaaS baserade kommunikationskanalerna underlättar arbetet och 
kumminikationen. ”Kommunikationen är främst arbetsrelaterad, exempelvis kan vi hjälpa 
varandra med tips på olika program som något av de andra startupsen har nytta av.”. 
Företaget tycker detta hjälper och bidrar till möjligheterna att vara mer innovativa, ”det 
skapar mindre barriärer och skapar en communitykänsla”.  Även internt utgör dessa 
kommunikationskanaler en viktig del i verksamheten. Företaget har utvecklare som sitter på 
annan plats och jobbar och då sker kommunikationen via dessa kanaler. 
De ser fördelar att ha produkten CC-baserad då det sparar tid och pengar. Utvecklare kan sitta 
på den plats dom har lättast att ta sig till och vi har inget behov av att tillgodose lokaler. Alla 
har tillgång till allt var de än befinner sig, olika program för projektstyrning underlättar 
väldigt mycket. Exempelvis använder företaget en designer som jobbar från Ukraina. 
Företaget säger att det nog framförallt är effektiviteten som gör det så smidigt att ha allt 
CC-baserat. Även möjligheterna till skalbarhet ses som något väldigt positivt, de känner att 
det har möjlighet att växa och anpassa tjänsten väldigt flexibelt kopplat till att de valt en 
CC-baserad IT-infrastruktur. ”Vi hade kunnat utveckla samma tjänst utan att ha valt en 
CC-baserad affärsmodell men det hade nog blivit mycket mer ineffektivt”. 
 
Att företaget har valt en CC baserad struktur har möjliggjort att de kan tillämpa en trial and 
error princip. Exempelvis använde de först ett SaaS program för projektstyrning men kom 
sedan fram till att det inte mötte deras krav. Då kunde de exportera väldigt enkelt till ett annat 
program som mötte deras krav, både tekniken och att användandet av produkterna oftast inte 
kostar något när det används i mindre volym tycker företaget möjliggör detta. ”Det är trial 
and error, funkar det inte tillräckligt bra kan vi byta ut det”. Genom att ha valt en 
CC-leverantör kan de anpassa tjänsten och dirigera data till marknaden och få en snabbare 
responstid.  
 
Crowdfunding har de inte sett som något alternativ då det blir för många investerare och 
spretigt. Däremot ser de valet av en CC-baserad tjänst som en styrka när de försöker attrahera 
investerare. Genom att ha valt denna struktur finns det en inbyggd skalbarhet i tjänsten vilket 
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ger möjligheter för tjänsten att växa väldigt mycket. Detta är något som företaget ser som en 
stor fördel när de pratar med investerare och gör att de kan se potential till avkastning med 
affärsidén. Företaget poängterar hur deras CC-tjänst kan göra det möjligt för andra företag att 
i sin tur arbeta effektivare och spara tid samt pengar. De säger att upplägget som det ser ut 
idag med Azure mycket väl kan ändras i framtiden. De överväger kontinuerligt olika 
alternativ där det kollar på hur mycket det kostar att göra ändringen, hur mycket tid det skulle 
ta och vad de tjänar. ”Så fort det är värt det kommer vi migrera tjänsten”.  
 

4.5.2 Risker och utmaningar med CC 
 
Företag D hade inte upplevt några direkta risker eller utmaningar med användningen av 
CC-tjänster. De ser det också som en fördel att slippa downtime i större utsträckning då det 
inte skulle behöva reparera egna serverproblem utan genom Azure kan de direkt få tillgång 
till en ny virtuell server. ”Vi tror det är viktigt att tänka på skalbarheten i upplägget och 
möjligheterna att nå en större marknad än enbart Sverige”. Redan från början var de inställda 
på att ha en mångsidig tjänst som enkelt skulle kunna anpassa till flera olika marknader 
globalt.  
 
Företaget har en integritetspolicy för hur användardata får hanteras på plattformen men ingen 
generell policy för hur de använder CC-tjänster internt i företaget. ”Då vi i nuläget är så 
nystartade har vi ännu inte skapat några riktlinjer kring detta utan det sker mer fritt”. De 
känner att säkerheten som CC-leverantören erbjuder känns mer betryggande än om de har 
valt att ha den på egna servrar. De känner heller inga begränsningar kopplat till kontroll av att 
ha valt detta upplägget utan snarare en större frihet . 
 
 

 

4.6 Företag E 
 
Företag E har utvecklat en e-tjänst som förser kommunikationsverktyg som SMS och samtal 
till utvecklare inom olika utvecklingsspråk som C#, Python och PHP. Med detta ska du som 
användare kunna skriva en rad text i ett utvecklingsspråk och genom företagets tjänst 
konvertera detta till ett SMS eller samtal till en mobiltelefon. Företaget använder flera SaaS 
tjänster för allmän lagring och webbhotell för lagring av deras utvecklade mjukvara. De 
använder också sig av SaaS tjänster för kommunikation anställda emellan. Företaget har 
försett sig själv med en lokal IT-infrastruktur för utveckling av sin produkt och använder 
huvudsakligen CC-tjänster för att lagra och för att kommunicera inom företaget.  
 

4.6.1 CC och entreprenörskapet 
 
Företaget säger att valet av en lokal IT-infrastruktur delvis är för att företaget växte fram från 
ett tidigare företag där de huvudsakligen också hade en lokal IT-infrastruktur. De hade även 
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en  hög kompetens inom just den hårdvaran de hade införskaffat. De säger också att 
anledningarna till att de fortsätter att ha denna sorts infrastruktur över en CC-baserad variant 
är att de anser det viktigt att ha kunskap och kompetens kring den infrastruktur man använder 
för att kunna leverera en tjänst och garantera kvalitet. Detta inte bara i syfte att kunna inge 
förtroende till kunder som ringer in och undrar om hur ett fel har uppkommit, men också då 
för att själva kunna ha kontroll över hur sin infrastruktur sköts, att ha fysisk tillgång till den 
för att kunna felsöka och försäkra kvaliteten självständigt till skillnad från om infrastrukturen 
var CC-baserad. 
 
De påpekar att det inte nödvändigtvis var ett aktivt beslut av företaget välja en lokal 
IT-infrastruktur över en CC-baserad utan huvudsakligen kom fram genom tradition och 
historik från det tidigare företaget som företag E grundades från och hur de skötte saker, än 
att det var en aktiv jämförelse av fördelar och nackdelar mellan CC-tjänster och lokal 
IT-infrastruktur. De anser sig inte vara säkra om de hade gjort samma beslut idag om inte 
vissa nyckelpersoner varit på plats vid grundandet av företag E som avgjorde hur 
infrastrukturen skulle se ut.  
 
Angående skalbarhetsaspekten av CC-tjänster ansåg de inte att det gagnade dem särskilt 
mycket då det för närvarande snarare var flera datorer som var underanvända inom företaget. 
De såg det också som att även om efterfrågan på deras tjänst skulle öka starkt så skulle det 
inte på lång sikt kräva att de måste skala upp deras lokala IT-resurser p.g.a. nämnda 
underanvändning. En annan orsak var också att deras produkt inte är särskilt resurskrävande 
och att det deras produkt huvudsakligen förser till kunder är just infrastrukturen som de byggt 
upp. Andra argument för en lokal IT-infrastruktur menar de kan vara möjligheter att 
omkoppla någon av sina noder till en annan nod automatiskt om en av dem skulle gå ner. 
Detta då program som Anycast tillåter alla datorer att dela en IP-adress och att sådana 
lösningar enbart fungerar med en lokal infrastruktur. 
 
Företaget anser att CC-tjänster har hjälpt dem att samarbeta mer globalt med andra företag 
mer indirekt genom användning av PaaS-tjänster som Google Docs. De kunde dock inte 
bestämma exakt hur avgörande det varit för deras arbete i allmänhet.  
 
Företaget tror inte att de skulle överväga inför framtiden att gå över till en mer CC-baserad 
IT-infrastruktur, och särskilt inte p.g.a. några ekonomiska fördelar eller för att skära ner 
omkostnader. De anser att fördelarna de får från egen kompetens av lokala IT-infrastrukturen 
är fler än de fördelarna som skulle avnjutas av en CC-baserad variant och säger också att 
deras egna driftkostnader inte är stora. De uttrycker också att det finns ett internt synsätt som 
anser att CC-baserade tjänster huvudsakligen skapar problem, och undrar varför de inte 
hanterar något själva istället för att betala en månadsavgift till ett företag. Dock säger de att 
en förutsättning för detta är att företagets anställda är relativt tekniska så att en sådan lösning 
är realistisk. 
 

4.6.3 Risker och utmaningar med CC 
 
Angående risker och utmaningar ansåg det dock att det var ett problem att överse problem 
med sina fysiska datorer ibland, detta för att de hyr ut en lokal för förvaring av deras datorer 

27 



 
 
 
 
 

och om någon t.ex. skulle dra ut en sladd av misstag har de ingen anställd på plats för att fixa 
problemet utan måste ringa ägaren av lokalen och be om hjälp, alternativt köra ut själva till 
lokalen. De anser också att en lokal IT-infrastruktur är en fördel när det kommer till att hålla 
information säker och att se till att information inte lämnar Sverige. Även då företaget inte 
tillhandahåller känslig information så anser det vara en säljpunkt att information inte lämnar 
deras datorer och på det sätt inte sprids över landsgränser vilket kan vara ett problem vid 
CC-baserad lagring i andra länder.  
 
Till skillnad från tidigare företag var möjligheten att lägga över ansvaret för något 
IT-resursrelaterat på en annan part inte attraktivt för företag E och betonade vikten och värdet 
av att ha kompetens om den infrastruktur de tillgodoser. Företaget har inte vid något skede 
övervägt användningen av en crowdfunding-tjänst för att finansiera sig då företaget växte 
fram från ett tidigare företag som ett sidoprojekt.  
  

4.7 Företag F 
 
Företag F utvecklar ett CRM verktyg för säljorganisationer att rapportera leads som kan leda 
till ökad försäljning. Användarna når verktyget som en SaaS lösning via webbgränssnitt eller 
app i telefon. Datan som rapporteras in krypteras sedan och skickas till databasen där alla 
auktoriserade kan ta del av datan. Syftet är att effektivisera försäljningen genom att förenkla 
möjligheterna att rapportera leads mellan organisationers olika försäljningsavdelningar.  
 
Företaget använder sig av SaaS tjänster för kommunikation med kontrakterade utvecklare och 
för lagring av intern data via CC. De använder sig också av PaaS-tjänsten Google App 
Engine för utveckling av sin mjukvara delvis p.g.a. att de hade fått ett bra intryck av de 
utvecklingsverktyg som erbjuds av CC-tjänsten. I denna tjänst sker all databaslagring av 
kundinformation. En annan avgörande aspekt var att Google erbjöd kreditmöjligheter genom 
deras “Cloud Platform for Startups”-program som erbjuder startup företag möjlighet att låna 
upp till 1 miljon kronor om de var grundade inom fem år, omsätter under 4 miljoner årligen 
och är del av ett företagsinkubatorprogram som Google är partner med (Google, 2017). 
Företaget var medveten om Microsofts kreditutlåningsprogram men valde Googles alternativ 
då de huvudsakligen annars utvecklade genom Googles CC-tjänster.  
 

4.7.1 CC och entreprenörskapet 
 
Företaget tycker att CC-tjänster har hjälpt företaget att arbeta med andra företag mer globalt 
genom användning av olika cloudbaserade kommunikations och lagrings tjänster.Dessa 
tjänster underlättar att kunna sköta långdistans-arbete mellan kontrakterade utvecklare och de 
finner detta mer eller mindre lika effektivt som att jobba sida vid sida. Då företaget 
ursprungligen övervägde en lokal IT-infrastruktur och att finansiera detta genom lån p.g.a. 
någorlunda kompetens kring tidigare hårdvara, valde de att istället investera detta i 
utvecklingen av deras mobila applikation så de kunde få en färdig produkt så snabbt som 
möjligt. På detta sätt menar de att CC-tjänster hjälpte dem att skära ner på fasta kostnader 
som annars skulle krävt en ansenlig initial investering från deras håll.  
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Företaget är fortfarande i uppstartningsfasen men anser att skalbarhetsaspekten av 
CC-tjänster kan utgöra en stor fördel för dem i framtiden. Då företaget lagrar relativt stora 
mängder information i CRM verktyget så skulle företaget snabbt behöva kunna öka eller 
skära ner på sin lagringsförmåga utifrån upplevt behov. Angående distribution så hade 
företaget ett internationellt perspektiv från begynnelsen och hade därmed också utformat sitt 
verktyg för att kunna säljas globalt när de än väljer att expandera. I denna aspekt uppskattar 
de att det nu finns så många platformer att sprida sina skapelser till en global marknad såsom 
Apples Appstore eller Googles Google Play.  
 
Företaget övervägde att finansiera sin affärsidé genom Kickstarter om de inte hade blivit 
kvalificerade för Googles kreditutlåningsprogram “Cloud Platform for Startups”. Dock p.g.a. 
att de kvalificerade försvann behovet av att finansiera företaget genom andra medel.  
 

4.7.2 Risker och utmaningar med CC 
 
Företaget oroade sig över en längre tid om olika utmaningar med CC-tjänster, huvudsakligen 
Quality-of-Service problem och lagring av deras kunduppgifter i olika länder utifrån det 
landets integritetslagar. Företaget övervägde därför att ha egna privata servrar för lagring för 
att kunna försäkra tillgång till sina uppgifter samt begränsa dessa till användning inom 
Sverige. Dock fick införandet av kommande GDPR, säkerhetscertifikat som SSL som Google 
besitter samt ekonomiska kostnader slutligen företaget att investera i en CC-baserad lösning.  

 

5. Analys 
 
Under denna del kommer uppsatsen redogöra och sammanställa svaren från de intervjuade 
företagen utifrån den tematiska analysen. Tre övergripande teman har uppkommit vid analys 
av intervjuerna, dessa är “Ekonomiska fördelar”, “Samarbete och globalisering” samt 
“Utmaningar och risker”. Under dessa tre delar redogörs kopplingen mellan datan från 
intervjustudien och det teoretiska underlaget. Framträdande teman har kunnat kategoriseras 
till någon av de tre nämnda punkterna och här analyseras de djupare och ställs i ett bredare 
perspektiv. Från Ross & Blumenstein (2015) figur 1 har teman från empirin relaterat till 
‘Scalability’, ‘Reduced opportunity costs’ och ‘Access to International Venture Capital’ 
sammanfattats under rubriken “Ekonomiska fördelar”. Under rubriken “Samarbete och 
globalisering” sammanfattas teman i empirin relaterade till ‘International Global 
Collaboration’ och ‘Access to Global markets’. Under den sista rubriken “Utmaningar och 
risker” redovisas empiri rörande säkerhetsrisker och andra risker samt utmaningar med CC 
som kommit fram under intervjuerna. Denna del tar även upp information rörande migrering 
till CC och startups naturliga fördel att redan från början kunna etablera en IT infrastruktur 
genom den nya tekniken.  
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5.1 Ekonomiska fördelar 
  
Venkataraman (1997) poängterar vikten av hur ekonomiskt fruktsamma möjligheter 
motiverar entreprenören att utveckla sitt entreprenörskap. I enlighet med detta ses två av de 
största och mest pådrivande faktorerna bakom adoptionen av CC teknologin vara faktorer 
som leder till ekonomiska fördelar (Ross, Blumenstein, 2015; Marston et. al, 2010). De två 
koncept som kopplas till de stora ekonomiska fördelarna från att använda sig av en 
CC-baserad affärsmodell är ”reduced opportunity costs” och ”scalability” (Attaran, 2017; 
Marston et. al, 2010; Rajaraman, 2014; Ross, Blumenstein, 2015). Möjligheten att 
understödja verksamheten med en fullskalig IT-infrastruktur var något som tidigare enbart 
var möjligt för de företag som hade tillräckligt med kapital att investera i ett sådant. Att de 
CC-baserade tjänsterna är enkla att börja använda och få tillgång till samtidigt som det inte 
kräver någon stor initial investering är något som framträder över samtliga intervjuer. 
  
Genom att undvika behovet av en stor initial investering kan startups med mindre kapital få 
tillgång till samma resurser som förr enbart stora företag hade råd att utveckla. Samtliga 
företag som använde sig av en CC-baserad affärsmodell poängterade denna ekonomiska 
aspekt. Företag C och F säger att CC gett stora fördelar under uppstarten och minskat behovet 
för initiala investeringar. Företag A poängterar hur de kan utnyttja medföljande IT resurser 
till sin tjänst genom Azure som de aldrig haft tid eller kapital till att utveckla själva. Genom 
att använda dessa kan de spara tid och pengar genom att hänge mer resurser åt 
kärnverksamheten. De kan också få möjlighet att vara mer innovativa genom att utnyttja och 
bygga in färdiga moduler till sin applikation och använda sig av konceptet ”Easy failure”. De 
säger också att efterlikna den infrastruktur de får genom CC-leverantören fast internt skulle 
bli väldigt kostsamt och omständigt. I intervjun med företag D framkommer ett citat tydligt i 
linje med konceptet ”Easy failure” men i detta fall handlar det om vilken CC leverantör som 
ska användas och enkelheten i att migrera data mellan olika lösningar, ”Det är trial and error, 
funkar det inte tillräckligt bra kan vi byta ut det. Då kostnaderna är så små och rörliga är det 
ingen stor risk med att testa oss fram”. Shane och Venkataraman (2000) betonar länken 
mellan risktagande och ambition att söka ut nya affärsmöjligheter som särskiljande drag hos 
entreprenörer och genom att minska risken med affärsmöjligheterna går det att argumentera 
för att flera sådana bör uppstå. 
  
Det framkommer under intervjuerna att flera av CC leverantörerna ytterligare förstärker 
fördelarna med låga inträdesbarriärer genom olika typer av rabatter och krediter som 
Bizspark, Googles ”Cloud platform for startup” – program och SaaS-tjänster för lagrings free 
trial för 10 GB lagring. Dessa rabatter är ofta riktade direkt mot startups och företag D 
poängterar att Bizspark var den huvudsakliga anledningen till att de valde Azure framför 
deras alternativa CC leverantörer. Ross och Blumenstein (2015) tar upp hur CC kan 
underlätta för företag att få finansiellt stöd genom riskkapital från crowdfunding. Detta är 
istället en typ av finansiellt stöd direkt från CC leverantören genom rabatter på den tjänst de 
erbjuder. Ingen av de intervjuade företagen hade använt sig av en crowdfundingplattform 
även då flera hade övervägt möjligheterna. Företag D nämner dock att de haft fördelar när de 
förklarat att deras tjänst är helt CC-baserad och enkelt kan skalas upp för potentiella 
investerare. 
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Företag B poängterar tidigt under intervjun att de vill ha en affärsmodell där allt fungerar 
smidigt och är billigt. De nämner också fördelarna att kunna utnyttja alternativkostnads 
fördelar av en mer traditionell typ av outsourcing genom att låta utvecklare i andra länder 
ansvara för hemsidan. Genom att de använder en CC leverantör att ansvara för infrastrukturen 
till hemsidan underlättar det att ge tillgång till denna infrastruktur till utvecklare i andra 
länder vilket leder till reducering av kostnader. Även företag D poängterar fördelar med att 
deras utvecklare kan befinna sig var som helst till följd av att de enbart använder sig av CC, 
exempelvis sitter deras designer i Ukraina. På så sätt kan de spara in på lokaler och 
resekostnader. 
  
Skalbarheten är något som gör företaget mer dynamiskt och anpassningsbart till rådande 
marknadssituation  (Ross & Blumenstein, 2015). Även denna aspekt påtalades av flera av de 
intervjuade företagen som använde sig av en CC-baserad affärsmodell. Företag A anser att 
skalbarheten som företaget fått genom att använda CC-tjänster är av otrolig vikt för 
verksamheten. De säger att det är väldigt enkelt att gå in och anpassa resursbehovet efter hur 
företaget utvecklas och hur de från början kunnat använda en minimal mängd och sedan 
skalat upp efter hand. Företag D ser också väldigt positivt på denna aspekt, de känner att det 
har möjlighet att växa och anpassa tjänsten väldigt flexibelt kopplat till att de valt en 
CC-baserad struktur. ”Vi hade kunnat utveckla samma tjänst utan att ha valt en CC-baserad 
affärsmodell men det hade nog blivit mycket mer ineffektivt och krävt mer kapital”. Då ett 
startup ofta växer väldigt snabbt under den expansiva fasen borde skalbarhetsmöjligheterna i 
det underliggande IT systemet vara av stor vikt. I intervjuerna med företag B framkommer 
hur samtliga av deras CC tjänster kännetecknas av skalbarhet och att de enkelt kan justera 
utifrån vilket behov de har. Även företag F poängterar hur detta är en stor fördel de ser av att 
använda en CC baserad affärsmodell. 
  
Företag E är det enda av intervjuobjekten som har utvecklat en egen IT infrastruktur till sin 
produkt och levererar alltså inte denna genom en CC leverantör. De ser kompetensen som det 
innebär att ansvara över hela infrastrukturen själv som en nyckelfaktor i den produkt de 
levererar. Då företaget växte fram från ett befintligt företag fanns både kompetens och 
hårdvara tillgängligt vid ett uppstartsskede som gav företaget möjlighet att skapa en egen IT 
infrastruktur. Vidare förklaras under intervjun att de resurser företaget har idag i form av 
servrar och datorer inte används till full kapacitet utan att det fortfarande finns stora 
möjligheter ifall de behöver öka kapaciteten. En annan orsak var också att deras produkt inte 
är särskilt resurskrävande och att det deras produkt huvudsakligen förser till kunder är just 
infrastrukturen de byggt upp. Företaget tror inte att de skulle överväga att migrera till en 
CC-baserad  IT-infrastruktur, de ser inga ekonomiska fördelar med detta och säger att deras 
egna driftkostnader är låga. De säger dock att det inte nödvändigtvis var ett aktivt beslut i 
företaget att välja en lokal IT-infrastruktur över en CC-baserad utan huvudsakligen kom fram 
genom tradition och historik från det tidigare företaget som företag E grundades från. De 
anser sig inte vara säkra om de hade gjort samma beslut idag om inte vissa nyckelpersoner 
varit på plats vid grundandet av företag E som avgjorde hur infrastrukturen skulle se ut. 
Således bör det kunnas ses som att i företag Es fall var redan de initiala investeringarna 
gjorda i IT-infrastruktur och kompetensen fanns för hur denna skulle skötas. Att gå över till 
en CC-baserad affärsmodell hade inneburit en omställning som både hade kunnat bli kostsam 
och riskfylld sett till den nuvarande lösningen med låga driftkostnader och outnyttjade 
resurser. 
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5.2 Samarbete och globalisering 
 
Feldman (1999) beskriver konceptet “spillovers” där positiva effekter från ett företags 
innovation även kan gagna andra genom agglomeration. Ross och Blumstein (2015) beskriver 
hur CC gör den geografiska aspekten en mindre viktig del av agglomeration. Samtliga företag 
uttalade att CC-baserade tjänster används internt och har kunnat effektivisera den dagliga 
verksamhet samt direkt eller indirekt underlättat samarbete. Några framträdande anledningar 
till varför CC-tjänster hjälpte var att det underlättar för företagen att bedriva arbete på olika 
geografiska platser och att det inte begränsar dem till att behöva hyra lokaler för alla 
medarbetare. Företag D beskriver hur användandet av en SaaS baserad kommunikationskanal 
har kunnat underlätta och effektivisera kommunikationen både internt inom företaget men 
också externt med andra företag. De beskriver att genom effektiv och enkel kommunikation 
kan de exempelvis ha en designer som jobbar från Ukraina. Företag B och C nämner också 
specifikt att det underlättat att kunna outsourca ansvar till utländsk kompetens vilket hjälpt 
dem fokusera resurser till sin affärsidé samt underlättat för internationellt samarbete. Även 
företag F som inte använder en CC-baserad lösning till sin produkt använder sig av 
CC-baserade tjänster internt för att effektivisera verksamheten och underlätta 
kommunikation. Detta kan återkopplas till vad Ross och Blumenstein (2015) skriver om hur 
CC gör den geografiska barriären entreprenörer emellan mindre viktig och hur nya SaaS 
CC-tjänster och Open-source mjukvara kan underlätta globalt samarbete. Företag B nämner 
att de genom sitt webbhotell som erbjuder en IaaS lösning kan anlita en konsult som får 
tillgång till webbhotellet och därmed kan ansvara för design och drift av hemsidan.  
 
Även Schumpeter (1949) diskuterar hur entreprenörers innovationer får effekter som gagnar 
resten av samhället. I likhet med Feldman (1999) är de positiva effekterna som uppstår inte 
enbart knutna till den specifika entreprenören. Utan innovationerna får spillovers som 
kommer till gagn för samhället i helhet. Samtliga av de intervjuade företagen använde sig av 
någon typ av CC-tjänst i syfte att förbättra och effektivisera sin verksamhet. I vissa fall har 
dessa redan existerande CC-tjänster beskrivits som en nödvändighet för att det intervjuade 
företagets verksamhet skulle kunna växa fram. Exempelvis företag Bs uttalande ”Hade inte 
de här molntjänsterna funnits hade vi fått göra något annat”. Utifrån de innovationsdrivande 
aktiviteter som beskriver entreprenören (Schumpeter 1949; Iversen, Jorgenson, 
Malchow-Moller 2008) så kan det tyckas att CC-tjänster underlättar dessa aktiviteter då de 
indirekt ökar effekterna av spillovers genom att ta bort den geografiska begränsningen. 
Empirin ger trovärdighet till teorin om att CC underlättar för företag att få användning av 
varandra i ett sorts symbiotiskt förhållande. Företag A nämnde att program som Azures 
ansiktsigenkänningsmjukvara skapar ett mervärde vid val av en CC-leverantör vilket också 
motiverade företaget att välja Microsoft som leverantör. Detta kan också då ses som att 
Microsofts “spillovers” skapar förutsättningar för mer indirekt samarbete utvecklare emellan 
genom CC. Ännu ett exempel som knyter an till denna teori är hur flertalet av de intervjuade 
företagen använder en CC-plattform för att utveckla ett eget CC-baserat verktyg, som 
exempelvis företag Fs CRM-verktyg. Detta verkar stämma in med Ross och Blumstein 
(2015) som beskriver att CC kan göra gränsen mellan leverantör och konsument otydligare.  
Detta beskrivs också av företag D som använder sig av en CC baserad SaaS tjänst för att 
kommunicera med supportpersonal från Microsoft till deras PaaS plattform Azure. Detta är 
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alltså ett exempel på en CC-baserad lösning som underlättar samarbetet för företag D att 
utveckla en SaaS på en leverantörs PaaS.  
 
 
Företag A, B, C, D och F sade att CC-tjänster hade hjälpt dem vid expansion till globala 
marknader och företag A, B, D och F sade specifikt att de hade ett syfte att sälja sin produkt 
globalt redan från grundandet av företaget vilket underlättades av CC-tjänster. Anledningar 
de uppger för varför de kunde ha detta perspektiv var bl.a. för att CC-leverantörerna har 
databaser runt hela världen och därmed skulle tillåta distribution i dessa länder vid önskan, att 
det redan finns stora etablerade spridningsplattformer för appar och det inte förser några 
tekniska begränsningar i antalet kunder eller länder man kan lansera inom. Likt detta 
beskriver Ross och Blumenstein (2015) hur CC-tjänster har suddat bort de inträdesbarriärer 
som tidigare existerade till att lansera sina produkter och att den tidigare etablerade teorin om 
Internationalisation har gjorts mindre relevant genom dagens CC-baserade 
distributionsmöjligheter. Det återkopplar också till konceptet av ett “born-global firm” då 
majoriteten av de intervjuade företag startade sina verksamheter med en förbestämd ambition 
att sälja sin produkt eller tjänst globalt.  
 
  

5.3 Utmaningar och risker 
 
Säkerhetsrisker och förlust av kontroll är vanligt återkommande punkter vid diskussion av 
riskerna med CC. Hemalatha och Manickachezian (2014) nämner vid sin undersökning 
följande farhågor som företag uttryckt oro över vid migrering till CC-baserad 
IT-infrastruktur: Konsumenten måste lita på CC-leverantörens säkerhetsmodell, förlust av 
fysisk kontroll över data, dataskingring och internationella integritetslagar, exponering av 
data till utländska regeringar och quality of Service (QoS)-försäkran. I enlighet med detta 
uttryckte flera av de intervjuade företagen en viss oro kring säkerhetsrisker och förlust av 
kontroll. Men de uttryckte  också en stor tilltro på den säkerhet CC-leverantören stod för. 
Företag C och D uttalade att de inte upplevt någon avsaknad av kontroll vid val av 
CC-leverantör utan snarare såg det som en lättnad att de inte behövde fokusera på vissa 
aspekter av sin IT-infrastruktur. De kände sig säkrare med CC-leverantörens säkerhetsskydd 
än om de skapat ett eget och påpekade att de inte kunde åstadkommit liknande resultat själva 
varken tekniskt eller ekonomiskt om de hade försökt. Istället för att det skulle vara ett 
orosmoment upplevde de snarare det som lättande att kunna outsourca ansvaret relaterat till 
säkerhet till en CC-leverantör så att de kunde fokusera mer tid och pengar på att utveckla sin 
tjänst istället. En fördel med CC relaterat till QoS som företag D nämnde var att de inte 
behöver oroa sig för om de själva skulle ha serverproblem, med CC så omdirigeras 
användningen direkt till en ny server om den de använder går ner. Företag B uttryckte att vid 
sitt val av CC-leverantör att säkerhetscertifikat var motiverande. De såg det också som 
försäkrande att flera större företag använde sig av samma CC-tjänst och att det ingav 
trovärdighet.  
 
Företag A uttryckte att de har stött på QoS-problem med sin användning av Azure och att det 
var ett tillfälle där de inte hade kontakt med Azure till följd av en cyberattack. De nämnde 
dock samtidigt att de inte trodde de kunde uppnå bättre uptime själva om de hade etablerat 
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egna servrar. Då tjänsten Företag A utvecklat använder sig av känslig patientdata hade de 
gjort ett grundligt förarbete vilka regler som gäller och utforskat extensivt om de 
säkerhetslösningar CC-leverantörerna använder. Exempelvis diskuterades vikten av vilket 
lands integritetslagar som gällde beroende på var servrarna befann sig. De talade bland annat 
om problematiken kring safe harbour-avtalet och hur man skulle kunna propagera för att 
osäkerheten är för stor att använda sig av en CC-leverantör. Detta kan återkopplas till oron 
kring internationella integritetslagar, hur företags information lagras samt förlusten av fysiska 
kontroll över datan som Hemalatha och Manickachezian (2014) tar upp. En annan faktor som 
påverkat företag A och framkom under flera av intervjuerna var introduktionen av Europas 
kommande GDPR-förordning vilket fått företaget att begrunda hur de använder sig av 
CC-relaterade tjänster. Då denna förordning ställer större krav på att användaren av 
CC-tjänster som hanterar personuppgifter vet var sin data är lagrad någonstans så kan det 
också ses som en risk kopplat till integritetslagar. Företag F uttryckte liknande oro som 
företag A att just QoS-problem och andra länders integritetslagar vad gäller lagring inom CC, 
men de såg också tillgivenhet till GDPRs punkter som något eftersträvansvärt så att de senare 
kan använda det som en säljpunkt för företaget. Både företag F och B planerar att kontakta en 
IT-säkerhetskonsultfirma för att försäkra sig att om de uppfyller kraven som ställs på dem 
med GDPR.  
 
Många problem och risker med CC uppstår under implementationsfasen, att ersätta en 
befintlig IT-infrastruktur är både kostsamt, tidskrävande, involverar flera delar av företaget 
och innebär många komplexa beslut. (Ross & Blumenstein, 2015) Innan implementation 
måste företaget analysera hur en CC-tjänst ska kunna addera mervärde till organisationen och 
väga för mot nackdelar (Attaran, 2017). Företag D beskriver hur de kontinuerligt jämför olika 
upplägg på IT-infrastrukturen från olika CC-leverantörer utifrån risker och vad de kan tillföra 
för verksamheten. Men de nämner samtidigt att de kan använda sig av en “trial and 
error”-princip och att migrering från de olika CC-tjänsterna är enkelt, dock syftar detta på 
migrering från en redan befintlig CC-tjänst. Företag E beskriver att fast de använder sig av en 
egen IT-infrastruktur tillämpar de den underliggande tekniken med virtuella servrar som gör 
CC möjligt. Därmed ser de inga stora hinder ifall en migrering till en CC-leverantör skulle 
göras i framtiden. Schumpeter (1942) talar om ett “creative destruction”-scenario där något 
kreativt, mer specifikt den nya teknologin, skapas från förstörelsen av något gammalt, alltså 
den gamla teknologin. Dagens nya startup företag ställs dock aldrig inför detta då de redan 
från början kan tillämpa den nya teknologin, CC-tjänster. Detta medför att ett 
“creative-destruction”-scenario inte behöva äga rum och att dessa nya företag omedelbart kan 
adoptera denna nya teknologi utan att behöva ändra tankesätt från gamla IT-system till nya.  
 
Alla företag förutom företag E var grundade från början med en CC-baserad IT-infrastruktur. 
Som beskrivet tidigare var företag E en avknoppning från ett tidigare företag och företag E 
hade från början tillgång till en lokal IT-infrastruktur och hade teknisk kompetens kring 
denna. Då den initiala investeringen i IT därmed kan ses som etablerad bör de ekonomiska 
incitamenten att använda sig av en CC-baserad IT minska. Särskilt då det ställs till riskerna 
och kostnaderna av att migrera även om företag E sa att detta skulle kunna ske relativt lätt. 
Då övriga företag resonerat kring säkerhetsrisker och förlust av kontroll är ett återkommande 
tema att de har stor tilltro till CC-leverantören och förlitar sig på att de ska kunna leverera en 
bättre säkerhet än de själva. I företag Es fall besitter företaget kompetens att leverera en hög 
säkerhet i en lokal IT-infrastruktur och ser detta som en styrka. De anser det viktigt att ha 
kunskap och kompetens kring den infrastruktur man använder för att kunna leverera en tjänst 
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och garantera kvalitet. Detta inte bara i syfte att kunna inge förtroende till kunder men också 
då för att själva kunna ha kontroll över hur sin infrastruktur sköts, att ha fysisk tillgång till 
den för att kunna felsöka och försäkra kvaliteten självständigt till skillnad från om 
infrastrukturen var CC-baserad. De uttryckte det också som en fördel med en lokal 
IT-infrastruktur och säljpunkt att de vet att deras information stannar i Sverige, detta kan 
återkopplas till risken med andra länders integritetslagar relaterat till CC-lagring, förlust av 
fysisk kontroll av data och att CC-användaren måste lita på CC-leverantörens 
säkerhetsmodell. Dock utifrån att övriga företag tillämpar en CC-baserad IT-infrastruktur 
över en lokal sådan är det talande för att företag med ett annat utgångsläge ser det som en 
större fördel att kunna använda sig av CC. Detta istället för att behöva investera tid och 
pengar i att tillgodose sig själv något som de kan förlita på att ett erkänt företag garanterar.  
 
Företag E uttryckte trots valet av en egen IT-infrastruktur vissa fördelar med CC relaterat till 
lokala serverproblem. Då företaget inhyser sina servrar i en lokal utanför kontoret lämpad för 
ändamålet så innebar det att om problem uppstod hade de inga anställda på plats för att 
åtgärda detta. Företag A,B,C,D och F hade alla en stark tilltro till att de CC-tjänster de 
använde hade en hög säkerhetsstandard och detta motiverades i flera fall av att 
CC-leverantören var innehavare av säkerhetscertifikat såsom SSL och liknande, dock var 
företag A unika i att ha gjort en mer utförlig undersökning utifrån krav på säkerheten av 
personuppgifter de innehar. Detta kan ha kopplingar dels till den typ av data som används i 
företag As tjänst men också att de varit verksamma en längre period och har en högre 
omsättning. Dessa faktorer har både gett mer tid och kan ha gett mer incitament att göra en 
grundligare kontroll.  
 
 
 

6. Slutsats och Diskussion  
 
Här kommer uppsatsens slutsats och reflekterande diskussion redogöras.  
 

6.1 Slutsats 
 
För att koppla an till frågeställningen hur CC kan underlätta för svenska startups så framkom 
det tydligt att samtliga företag som använde en CC-baserad IT-infrastruktur såg ekonomiska 
fördelar med detta. Inträdesbarriärerna sänks vilket gör behovet av kapital mindre viktigt vid 
införskaffandet av en IT-infrastruktur och ökar möjligheterna för startups. Konceptet “easy 
failure” kan tillämpas vilket bör kunna leda till att projekt som förr ansågs för riskabla 
kopplat till initial investering nu kan genomföras vilket bör öka innovationsförmågan. Flera 
av CC-leverantörerna erbjuder finansiellt stöd genom krediter och startup program på deras 
CC-lösningar vilket ytterligare stärker de ekonomiska incitamenten och underlättar för 
startups. Det framkom också att genom att använda sig av CC-baserad IT kan företagen 
utnyttja alternativkostnadsfördelar kopplat till löner genom att använda arbetskraft från andra 
länder, de kan även spara in på lokalkostnader. Vidare påtalas fördelarna av skalbarhet där 
företaget kan anpassa resursbehovet efter rådande omständigheter väldigt enkelt. Detta ger 
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fördelar både då företaget inte stöter på några flaskhalsar som hindrar tillväxt men också att 
de slipper betala för outnyttjad kapacitet. Av de intervjuade företagen är det ett som inte har 
en CC-baserad IT-infrastruktur, de säger att de i nuläget inte ser några ekonomiska incitament 
att göra en migrering. Detta förklaras dels av att investeringarna att skapa en lokal 
IT-infrastruktur redan är nedlagda samt att företaget ser ett stort värde i att behålla den lokala 
IT-infrastrukturen och kompetensen kring denna då det anses vara en viktig del av tjänsten de 
erbjuder. Då de själva står för IT-infrastrukturen kan de garantera kunderna kunskap och 
direkt tillgång till denna utan någon mellanpart vilket de ser som trovärdighetsskapande.  
 
Vi ser också tecken på att samarbete underlättas och företag tycker att CC-baserade tjänster 
effektiviserar möjligheterna att jobba tillsammans från olika geografiska platser. 
Undersökningen talar också för att CC möjliggör indirekta samarbeten genom exempelvis 
open source mjukvara. Genom CC görs den geografiska aspeketen för företagskluster och 
agglomertion mindre viktig och företag kan åtnjuta flera av fördelarna kopplat till detta utan 
att ha geografisk närhet. Även möjligheterna att sprida produkten eller tjänsten globalt från 
första början påtalas av flera av de intervjuade företagen. Bland annat poängteras den 
naturliga skalbarhetsaspekten till följd av användandet av CC vilket gör spridning enkelt. 
Utöver detta nämns tillgången till databaser i flera länder och plattformar som Appstore 
vilket underlättar en global distribution.  
 
Trots en överlag positiv syn på användandet av CC och dess möjligheter att påverka 
entreprenörskapet finns vissa farhågor gällande säkerhetsrisker, bland annat förlust av 
kontroll, internationella integritetslagar och QoS. Det framkommer att flera företag antagit ett 
högre säkerhetstänk till följd av kommande GDPR lagstiftning. Dock säger även flera av 
företagen att de har en stor tilltro på den säkerhet deras CC-leverantör erbjuder och de tror 
inte att de skulle kunna leverera en högre säkerhet själva, detsamma gäller QoS. Att överlasta 
detta resurskrävande ansvar är något som kan underlätta för startups och ge möjlighet att 
fokusera på kärnverksamheten. Uppsatsen ger dock också en bild där företag som har 
kompetens att förvalta en lokal IT-infrastruktur kan få konkurrensfördelar av detta och 
möjlighet att garantera exakt var data lagras och hur säkerheten kring denna ser ut. Detta är 
något som kan ses som positivt i samtal med kunder. Uppsatsen ger också en indikation på att 
för många startups uppstår aldrig ett “creative destruction”-scenario utan företagen kan redan 
från ett initialt skede tillämpa den nya tekniken. Detta bör kunna eliminera många av de 
nackdelar äldre företag med en redan etablerad IT-infrastruktur ser med CC. Detta då flera av 
riskerna är kopplade till migreringen från en existerande lokal IT-infrastruktur till en ny 
CC-baserad vilket kopplar an till idén om “creative destruction”.  
 

6.2 Diskussion 
 
I ett optimal scenario hade fler intervjuer med större företag möjligen gett en mer balanserad 
genomgång och översikt över CC-användningen inom svenska startup företag. Då denna 
undersökning huvudsakligen hade tillgång till företag som nyligen varit uppstartade inom ett 
års tid så kan det ge en skev bild av alltför positiva uppfattningar om fördelarna med CC. 
Alternativt att dessa företag inte har gjort en noggrann nog undersökning över framtida 
konsekvenserna av CC-baserad IT-infrastrukturanvändning. Då syftet med denna uppsats var 
att undersöka hur CC underlättar för entreprenörskap hos svenska startup företag så skulle det 
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presenterade resultatet kunna ligga till underlag för framtida undersökning och forskning i 
ämnet, eller som underlag för studier hur CC har påverkat innovationsförmåga hos startup 
företag i allmänhet runt om i världen.  
 
Utifrån de resultat som presenterats i denna uppsats så skulle denna uppsats kunna användas 
inom framtida forskning för att utföra en mer kvantitativ studie. Då resultaten av denna 
uppsats huvudsakligen är kvalitativa och urskiljer ett flertal fördelar som startup företag i 
Sverige upplever gällande användning av CC, så skulle en mer kvantitativ studie fastställa 
mer precist hur mycket detta betyder för de olika företagen. Detta skulle kunna göras med 
enkäter eller andra sätt att kvantifiera resultaten från denna uppsats och på det sätt få en mer 
konkret insikt i hur mycket CC-tjänster har underlättat för dessa företag. Detta skulle kunna 
skildras med hur mycket pengar företaget sparat in per år med CC-användning t.ex. Eller att 
kvantifiera med skalor på enkäter exakt hur mycket de känner att det hjälpt dem. Andra 
områden där uppsatsen skulle kunna tillämpas är i syfte att jämföra med företag i andra 
länders CC-användning och hur deras responser skiljer sig angående fördelar och hur de 
upplever att CC åstadkommit förändring för dem, om det har det.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
 

Frågeställning: 
● Hur ser svenska start ups på cloud computing teknologins möjligheter att utveckla 

deras entreprenörskap?  
 
Antal anställda?  
 
Antal år verksamma? 
 
Omsättning? 
 
Hur ser er IT-infrastruktur ut? Har ni haft möjlighet att hitta molntjänster som kan tillgodose 
ert IT-behov från starten av företaget? 
 
 
Har ni någon uttrycklig policy för hur ni använder molntjänster i affärsstrategin?  
 
På vilket sätt använder ni er av någon av dessa modeller? 
 
Vad ser ni för fördelar och risker med detta? 
 
Vilka leverantörers lösningar använder ni?  
 
Hur har ni resonerat kring val av leverantör? 
 
 
CC-tjänster är också indelade i 4 olika deployment models: Public cloud, Private cloud, 
Community cloud och Hybrid cloud, vilka använder sig företaget av? (återknyt till 
säkerhetsaspekt med en viss deployment model, vad har företaget råd med?) 
ekonomisk fråga, hastighetsfråga. 
 
Vilken typ av modell använder ni? 
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Upplever ni att CC-tjänster tillåter ert företag möjlighet att samarbeta mer globalt, direkt eller 
indirekt med andra företag genom molnet? (Ta upp exempel som Google Docs och Open 
Source etc.) I så fall hur då?  
 
Hur upplever ni att molntjänster ger er möjlighet att skära ner på era omkostnader/fasta 
kostnader? 
 
Hur ser ni på skalbarhetsmöjligheten med CC-tjänster att kunna skära ner eller öka vald 
datorresurs efter upplevt behov?  
 
Upplever ni operativa fördelar genom molntjänster och möjlighet att hängiva mer resurser på 
produkten ni utvecklar och ej omkringliggande IT?  
 
Känner ni att ni haft möjlighet att laborera och vara mer innovativa med olika upplägg på era 
tjänster genom molntjänster?  
 
Vad ser ni för fördelar/nackdelar att distribuera er produkt molnbaserat?  
Hur ser ni på att CC tillåter er tillgång till en global marknad för er produkt? 
 
Upplever ni någon avsaknad av kontroll genom att ha valt en molnbaserad affärsmodell?  
Ser ni några risker med detta ? Säkerhetsrisker, outsourcing, olika integritetslagar, avsaknad 
av tillgång till molntjänsten, inkonsekvent prestanda pga delning.  
 
Blev ni tvungen att integrera molntjänster in i redan existerande lokal IT-infrastruktur eller är 
hela verksamheten molnbaserad? Om ni integrerade molntjänster hur ser ni på att få båda 
platformer att fungera ihop? 
 
Har ni använt er av någon crowdfunding plattform i syfte att attrahera investerare? 
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