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Sammanfattning 
 
Molntjänster har utvecklats och vuxit i snabb takt under de senaste åren och sprider sig till allt 
fler användningsområden, varav ett av dem är redovisningen. Vilka faktorer som påverkar 
adoptionsbeslutet av molnbaserade redovisningstjänster hos mikroföretag vet vi inte mycket om. 
Tidigare studier har undersökt företag med fler än 10 anställda. Med managementmodeteorin, en 
teori som inte använts tidigare avseende adoption av molnbaserade redovisningstjänster, har 
författaren för denna studie använt en kvalitativ forskningsmetod för att undersöka vilka 
huvudsakliga faktorer som påverkar IT-beslutsfattare för mikroföretag att adoptera molnbaserade 
redovisningstjänster. Syftet består av två delmoment. Det första är att identifiera och förklara 
vilka för- och nackdelar IT-beslutsfattare för mikroföretag upplever i samband med deras 
adoptionsbeslut av molnbaserade redovisningstjänster. Det andra är att identifiera och förklara 
vilka socio-psykologiska och tekno-ekonomiska krafter som påverkar adoptionsbeslutet av 
molnbaserade redovisningstjänster hos IT-beslutsfattare för mikroföretag. De medverkande 
respondenterna har varit respektive företags IT-beslutsfattare vilket har givit denna undersökning 
förutsättningarna att på bästa sätt fånga upp vilka faktorer som påverkat adoptionsbeslutet av 
molnbaserade redovisningstjänster. Resultaten i denna undersökning var inte helt 
överensstämmande med tidigare litteratur. Till exempel har informationssäkerhetsaspekten haft 
ringa betydelse för mikroföretagens adoptionsbeslut av molnbaserade redovisningstjänster. Vissa 
faktorer, som förekommit i tidigare studier, har inte haft samma inverkan på beslutet och det 
verkar som att IT-beslutsfattare för mikroföretag påverkas mer av omgivningen samt interna 
relationer.  
 
 
Nyckelord: 
Mikroföretag, Molntjänster, Molnet, Molnbaserad redovisning, Fördelar & Risker, 
Managementmodeteorin 
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Abstract  
 
Cloud computing has developed and grown in a fast pace over the last few years and is 
spreading to more areas of use, one of which is accounting. We have limited knowledge about 
the factors that affect IT-executives of micro companies’ decision to adopt cloud accounting. 
Previous studies have examined companies with more than 10 employees. With the management 
fashion theory, a theory previously not used in the context of cloud accounting adoption, 
combined with a qualitative research method, this study examines factors that influence IT-
executives of micro companies’ decision to adopt cloud accounting. The purpose of this study is 
divided into two parts. The first is to identify and explain what factors, positive as well as 
negative, influence IT-executives of micro companies when they face their decision to adopt 
cloud accounting. The other part of the purpose is to identify and explain what socio-
psychological- and techno-economical forces that influence IT-executives of micro companies to 
adopt cloud accounting. The participants in this study has been the IT-executives of micro 
companies which has provided the research with the best conditions to identify and explain what 
factors influence the micro companies’ decision to adopt cloud accounting. The results of this 
study were not consistent with existing literature. An interesting discovery was that the IT-
executives experienced the aspect of information security differently than what other studies 
concluded.  Some factors, found in previous studies, had a different impact on the decision to 
adopt cloud computing in micro companies, and it appears that micro companies are more 
influenced by their environment and internal relations. 
 
Keywords: 
Micro companies, Cloud Computing, Cloud, Cloud Accounting, Benefits & Risks, Management 
fashion theory. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

En viktig innovation inom informationstekniken är molntjänster (Cloud Computing), även kallad 
molnet (The Cloud). Molntjänster innebär att företag överlåter sin IT-struktur till en extern part 
och får således åtkomst till en delad källa av nätverk, servrar, lagring, applikationer och tjänster 
(Mell & Grance, 2011).  Kortfattat handlar molntjänster om att information lagras och skickas 
över internet. Denna innovation har fått ett genombrott hos företag och allt fler lämnar den 
traditionella IT-strukturen bakom sig. 
 
Molntjänster har under den senaste tiden adopterats av allt fler företag inom olika 
användningsområden. Ett av dessa områden är redovisningen. När det handlar om redovisning i 
molnet kallas det, i detta arbete, för molnbaserade redovisningstjänster. Detta har medfört att 
redovisningen nästintill blivit papperslös eftersom verifikationer och underlag lagras i molnet 
som tillhandahålls av en extern part. Detta har lämnat utrymme för användarna att i högre 
utsträckning kunna fokusera tid och resurser på sin kärnverksamhet istället för tidskrävande 
administration (Gupta, Seetharaman & Raj, 2013). Däremot är det viktigt att beakta att det även 
finns säkerhetsrisker såsom konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, förknippade med 
adoption av molnlösningar för redovisningen och att det är en orsak till att vissa företag har valt 
att inte göra det i dagsläget (Armbrust et al., 2010; Benlian & Hess, 2011; Low, Chen & Wu, 
2011; Wu et al., 2013; Lian, Yen & Wang, 2014). 
 
Det finns ett begränsat antal empiriska studier av molnbaserade redovisningstjänster. Faktorer 
som driver adoption av molntjänster skiljer sig åt mellan olika användningsområden (Oliveira, 
Thomas & Espadanal, 2014). Vidare indikerar tidigare litteratur att fördelar samt nackdelar 
förknippade med molntjänster uppfattas olika beroende på företagsstorlek och har därmed olika 
grad av inverkan på adoptionsbeslutet (Hsu, Ray & Li-Hsieh, 2014). Små till medelstora företag 
attraheras av kostnadsbesparingarna genom att de inte längre behöver investera i, hantera och 
underhålla sin IT-struktur (Lin & Chen, 2012). Vidare menar dem att dessa företag får tillgång 
till en IT-kapacitet som tidigare inte var möjlig. Författarna säger även att framförallt små till 
medelstora företag gynnas av molntjänster då de får tillgång till resurser som de tidigare inte 
hade finansiella medel till. Stora företag har mer resurser, finansiella medel såväl som 
kompetens. Dessutom får säkerhetsaspekten en mer betydande roll vid adoptionsbeslutet för ett 
stort företag då de själva, till skillnad från mindre företag, har genomarbetade säkerhetsåtgärder 
och kompetens för att skydda informationen. Tidigare studier visar att små företag potentiellt ser 
molntjänster som en strategi att skapa säkrare miljöer då de inte har genomarbetade 
säkerhetsåtgärder i samma utsträckning som de stora företagen (Dimitriu & Matei, 2015; 
Yigitbasioglu, 2015). Det finns en storleksklass som utgörs av de allra minsta företagen. Dessa 
företag kallas för mikroföretag och består av färre än 10 anställda (Ekonomifakta, 2016). 
Mikroföretag är den dominerande företagsstorleken och utgör 96.4 procent av Sveriges företag 
(Ekonomifakta, 2016) och det skapar därmed en relevans att studera vad som påverkar dessa 
företags adoptionsbeslut av molnbaserade redovisningstjänster. Faktorer som driver adoption för 
dessa vet vi inte mycket om, framförallt inte avseende redovisningen.  
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Tre ofta förekommande teorier som tillämpats i tidigare studier avseende adoption av 
molntjänster är TOE-framework (Technological, Organisational & Environmental), DOI 
(Diffusion of Innovation theory) och TAM (Theory of Acceptance Model). Det finns en annan 
teori, managementmodeteorin (Management Fashion Theory), som potentiell kan bidra med ett 
nytt perspektiv. I denna teori ingår det två krafter, socio-psykologiska- och tekno-ekonomiska 
som enligt Abrahamson (1996) förklarar varför IT-beslutsfattare blir intresserade av och 
adopterar nya teknologier. Med denna teori riktas fokuset mot mikroföretagens interna samt 
externa intressenter, hur IT-beslutsfattarna vill att företagen ska uppfattas och vilken hänsyn som 
tas till förhållningssätt hos de som påverkas av adoption av ett nytt redovisningssystem. Den 
praktiska och teoretiska innebörden av detta blir potentiellt nya upptäckter, jämfört med vad 
tidigare studier kommit fram till, om vad som ligger bakom ett adoptionsbeslut av molnbaserade 
redovisningstjänster för mikroföretag. 
 
Ovanstående ligger till grund för denna studies inriktning, syfte och problemformulering. Det vill 
säga: 

● Molntjänster är en teknologi som används av allt fler organisationer och företag. 
● Det finns få studier med inriktning mot redovisningssystem i form av molntjänst. 
● Tidigare studier påvisar skillnader hos små, medelstora respektive stora företags 

preferenser när det gäller adoption av molntjänster. 
● Den allra minsta kategorin av företag, så kallade mikroföretag, har inte omfattats i 

tidigare studier avseende molnbaserade redovisningstjänster. 
● Tidigare studier kring adoption av molntjänster har ofta utgått från likartade teorier.  
 

 
För att introducera en annan teori inom detta område tillämpas managementmodeteorin. För att 
komplettera denna teori omfattas även de mest frekventa för- respektive nackdelarna som 
identifierats i tidigare studier. Problemformuleringen i detta arbete blir följaktligen: 
 

- Vilka huvudsakliga faktorer påverkar IT-beslutsfattare för mikroföretag att adoptera 
molnbaserade redovisningstjänster? 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att: 
● Identifiera och förklara vilka för- och nackdelar IT-beslutsfattare för mikroföretag 

upplever i samband med deras adoptionsbeslut av molnbaserade redovisningstjänster. 
● Identifiera och förklara vilka socio-psykologiska och tekno-ekonomiska krafter som 

påverkar adoptionsbeslutet av molnbaserade redovisningstjänster hos IT-beslutsfattare för 
mikroföretag. 
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1.3 Begrepp 

Molntjänster - Företag överlåter sin IT-struktur till en extern leverantör och får således tillgång 
till nätverksåtkomst till en delad källa av nätverk, servrar, lagring, applikationer och tjänster 
(Mell & Grance, 2011). 
 
Molnbaserade redovisningstjänster - Molnbaserade redovisningstjänster innebär att företag har 
redovisningsfunktionen i molnet. Det innebär att redovisningsinformation går att komma åt och 
använda genom att logga in i systemet över internet. (Dimitriu & Matei, 2015). 
 
Mikroföretag – I denna uppsats används den Europeiska kommissionens definition av ett 
mikroföretag vilket enligt denna definition består av färre än 10 anställda (Kommissionens 
rekommendation, 2003/361/EG). 
 
Socio-psykologiska krafter - Socio-psykologiska krafter som påverkar IT-beslutsfattares vilja att 
adoptera nya teknologier. Beslutsfattare vill uppfattas som progressiva. De påverkas även av 
företag i sin omgivning, och kan välja att adoptera teknologier utan att förstå dess implikationer 
på företaget på grund av att företag i dess omgivning adopterar ny teknik. (Abrahamson, 1996) 
 
Tekno-ekonomiska krafter - Tekno-ekonomiska krafter handlar bland annat om att undvika 
konflikter genom att ta hänsyn till de som påverkas av förändringen. När ett företag har 
identifierat en ny teknologi kan ett effektivitetsgap upplevas, nämligen att den tidigare 
teknologin inte räcker till och att en förändring därmed måste genomföras. Detta kan också vara 
en tekno-ekonomisk kraft. Ytterligare en tekno-ekonomisk kraft som kan påverka företags vilja 
att adoptera nya teknologier är konkurrens. (Abrahamson, 1996). 
 
Informationssäkerhet – Säkerhetsaspekten i detta arbete inkluderar konfidentialitet, integritet och 
tillgänglighet enligt definitionen från det Svenska Institutet för Standardisering (SIS, SS-EN 
ISO/IEC 27001:2017). 

1.4 Disposition  

Studien består av sex avsnitt med utgångspunkt från inledning och teori (se figur 1.1). Kapitel 1 
följs av den teoretiska referensramen, tillämpad forskningsstrategi, redogörelse för studiens 
resultat, analys och tolkning av den empiriska insamlingen samt avslutningsvis slutsatserna av 
analysen. 
 

 
Figur 1: Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 
Detta avsnitt börjar med en inledning av studien och vad den kommer att handla om. Efter 
inledningen presenteras forskningsfrågan samt syftet, vilka utgör kärnan i arbetet. Kapitlet 
kompletteras med ett avsnitt för centrala begrepp för att säkerhetsställa att läsare samt forskare 
tolkar de mest centrala begreppen på samma sätt. 

Inledning Teori Metod Resultat Analys Slutsats
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Kapitel 2 – Teori 
I kapitel 2 får läsaren en djupare beskrivning av teorin och hur den kommer att användas samt en 
genomgång av vad tidigare studier har kommit fram till avseende faktorer som påverkar adoption 
av molnbaserade redovisningstjänster.  
 
Kapitel 3 – Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens metodval. Hur den empiriska insamlingen gick till, hur 
lämpliga företag valdes ut för undersökningen samt hur den insamlade empirin analyseras. 
Kapitlet avslutas med kritik riktad mot studiens genomförande. 
 
Kapitel 4 – Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska insamlingen. 
 
Kapitel 5 – Analys och tolkning av den empiriska insamlingen 
I detta kapitel kopplas resultaten till teserna som presenterades i slutet av kapitel 2. En diskussion 
förs om viktiga upptäckter och huruvida teserna är överensstämmande med insamlad empiri. 
 
Kapitel 6 – Slutsatser 
I detta kapitel presenteras slutsatserna av studien samt svar på arbetets problemformulering. 
Avslutningsvis återges förslag till fortsatt forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Litteraturstudie 

Inför det här arbetet gjordes en omfattande litteraturstudie för att skapa goda förkunskaper inom 
området adoption av molnbaserade redovisningstjänster. De flesta studierna som behandlar 
adoption har använt sig av teorin TOE-framework (Technical, Organisational & Environment) 
som behandlar den tekniska-, organisatoriska- samt omgivningsaspekten. DOI (Diffusion of 
Innovation Theory) har också använts i ett antal studier. Mer specifikt undersökte dessa studier 
företagens kompatibilitet, teknisk beredskap, stöd från ledningen, konkurrenstryck, relativ fördel, 
tryck från partners, användarvänlighet, uppfattad användbarhet, företagens bakgrund med mera 
(se tabell 1). Dessutom har managementmodeteorin granskats. Denna teori introducerar 
ytterligare faktorer såsom socio-psykologiska och tekno-ekonomiska krafter vilka har ett 
begränsat empiriskt underlag med avseende på adoption av molntjänster. 
 
Yigitbasioglu (2015) hade ett multi-teoretiskt angreppssätt där han bland många andra använda 
teorier tillämpade managementmodeteorin. Avseende omfattningen av hans teoretiska 
referensram kunde han inte, med denna teori, förklara adoption av molnbaserade 
redovisningstjänster på ett övergripande plan, utan han behandlade den endast ytligt. I hans 
studie omfattades vad externa revisorer, på stora redovisningsfirmor, anser är små företags 
anledningar till att de adopterar molnbaserade redovisningstjänster. 
  
I tabell 1 nedan förtydligas de relevanta studierna som har behandlat adoption av molntjänster, 
storleken på medverkande företag, använda teorier, vad som har studerats, forskningsstrategi 
samt vilken industri studien var inriktad mot. 
 
TABELL 1: Tidigare empiriska studier avseende adoption av molnbaserade redovisningstjänster 

	
Storlek Teori Vad har studerats Metod Industri Författare 

Företag i alla 
storleksklasser. 

TOE & DOI Säkerhetsbekymmer, 
kostnadsnedskärningar, relativ fördel, 

komplexitet, kompabilitet, teknisk 
beredskap, stöd från ledning, 

företagsstorlek, konkurrenstryck, 
regelbundet stöd 

Kvantitativ, 
Online-

undersökning 

Tillverkande 
& Tjänster 

Oliveira, 
Thomas & 
Espadanal 

(2014) 

Mindre än 1000 
anställda, 1000-
2000 anställda, 

fler än 2000 
anställda 

TOE & DOI Relativ fördel, komplexitet, kompabilitet, 
stöd från ledningen, företagsstorlek, 

teknologisk beredskap, konkurrenstryck, 
tryck från intressenter 

Kvantitativ, 
Online-

undersökning 

Teknik Low, Chen & 
Wu (2011) 

Medelstora till 
stora 

Multi-teoretiskt 
angreppssätt 

Externa revisorers uppfattning av skäl 
till adoption av molntjänster. 

Kvalitativ, 
Semi-

strukturerade 
intervjuer 

Redovisning Yigitbasioglu 
(2015) 
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Storlek Teori Vad har studerats Metod Industri Författare 

Stora DOI Relativ fördel, kompabilitet, komplexitet, 
observerbarhet 

Kvalitativ, 
semi-

strukturerade 
intervjuer 

IT-konsulter Lin & Chen 
(2012) 

Små till stora TOE & DOI Relativ fördel, användarvänlighet, 
kompabilitet, observerbarhet, säkerhet, 
företagsstorlek, finansiella kostnader, 
nöjdhet med tidigare system, grad av 

konkurrens 

Kvantitativ, 
Online-

undersökning 

Tillverkning, 
Tjänster & 

Finans 

Hsu & Lin 
(2016) 

Små till stora TOE & TAM Relativ fördel, kompabilitet, komplexitet, 
kompetens, träning & utbildning, stöd 

från ledningen, uppfattad användbarhet, 
uppfattad användarvänlighet, 

konkurrenstryck, stöd från intressenter. 

Kvantitativ, 
frågeformulär 

Tillverkande, 
IT & Finans 

Gangwar, Date 
& Ramaswamy 

(2015) 

Små till 
medelstora 

TOE Företagens bakgrund, deras kunskap om 
molntjänster samt hur faktorerna i TOE 

påverkade adoptionsbeslutet. 

Kvalitativ, 
Semi-

strukturerade 
intervjuer 

Tjänstelevera
ntör 

Alshamaila, 
Papagiannidis 

& Li (2013) 

. 

2.2 Managementmodeteorin 

I samband med litteraturstudien identifierades managementmodeteorin vilken påträffades i 
endast ett fall i samband med studier kring molntjänster. Teorin behandlar krafter som påverkar 
efterfrågan på ny teknologi (Abrahamson, 1996). 
 
Denna teori förklarar varför beslutsfattare blir intresserade av, eller ignorerar, nya teknologier. 
Utgångspunkten är att normer om både rationalitet och progressivitet skapar ett intresse för ny 
teknologi hos beslutsfattare i företag och dess intressenter. Vidare beskriver Abrahamson (1996) 
normer för rationellt agerande som samhälleliga förväntningar om att beslutsfattare kommer att 
adoptera teknologi som är det mest effektiva sättet att uppnå viktiga mål med. Intresset som 
skapas hos beslutsfattarna (modeföljare) i företagen ger således rum för modesättarna (media, 
akademiska tidskrifter och tongivande företag) att skapa rykten om att adoptionen av den 
aktuella teknologin är förgrund till rationalitet och progressivitet. Därför definierar Abrahamson 
(1996) denna process enligt följande: “the process by which management continuously redefine 
both theirs and fashion followers’ collective beliefs about which management techniques lead to 
rational management progress” (s. 257). 
 
Denna teori har två perspektiv; utbudsperspektivet (modesättarna) respektive 
efterfrågeperspektivet (modeföljarna). Då denna studie syftar till att beskriva vilka faktorer som 
påverkar IT-beslutfattares adoptionsbeslut för mikroföretag så kommer endast 
efterfrågeperspektivet behandlas. I efterfrågeperspektivet ingår de två krafterna (det vill säga 
socio-psykologiska- och tekno-ekonomiska krafter) som påverkar IT-beslutsfattares 
adoptionsbeslut av nya teknologier. 
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2.2.1 Krafter som utformar efterfrågan på molnbaserade redovisningstjänster 

Socio-psykologiska krafter 
Med dessa krafter finns det olika förklaringar till varför IT-beslutsfattare efterfrågar 
molnbaserade redovisningstjänster (Abrahamson, 1996). En första förklaring är att det uppstår 
nya behov hos företag som behöver tillfredsställas. Dessa behov kan vara att IT-beslutsfattarna 
vill upplevas som progressiva. Detta tillfredsställs genom att de adopterar det som anses vara 
nytt och modernt. En annan förklaring till att IT-beslutsfattare efterfrågar molnbaserade 
redovisningstjänster är att det blir mer attraktivt när andra företag använder det (Abrahamson, 
1996). När beslutsfattarna ser att andra företag tycker att en speciell teknologi är något bra blir 
de påverkade av detta. Detta kan i praktiken innebära att IT-beslutsfattare adopterar 
molnbaserade redovisningstjänster utan att förstå vilka implikationer det får på företaget 
(Yigitbasioglu, 2015) men gör det för att upplevas som progressiva genom att följa moderna 
trender (Sinclaire & Vogus, 2011). 
 
Tekno-ekonomiska krafter 
En förklaring till de tekniska krafternas påverkan är att IT-beslutsfattare uppvisar nya behov av 
teknologiska lösningar (Abrahamson, 1996). Behov uppstår när dem ser att det finns ett mer 
effektivt och produktivt redovisningssystem än det befintliga. Detta innebär att beslutsfattarna 
upplever att den befintliga teknologin inte tillfredsställer deras behov och söker sig därför till nya 
teknologier. 
 
Konkurrens skapar ett behov hos företag att öka produktiviteten genom att söka nya alternativ till 
att effektivisera verksamheten (Curtin & Leibenstein, 1978). Intensiv konkurrens stimulerar 
adoptionen av innovationer (Mansfield, 1968). Tidigare empiriska studier menar att 
konkurrenstrycket är ett starkt incitament för beslutsfattare att adoptera nya moderna teknologier 
(Majumdar & Venkataraman, 1993; Grover, 1993; Iacovou, Benbasat & Dexter, 1995; Crook & 
Kumar, 1998). 
 
Adoptionsbeslutet påverkas negativt om det är svårt att förankra förändringen hos företagets 
anställda. Abrahamson (1996) menar att avvikande åsikter avseende den nya teknologin mellan 
anställda och IT-beslutsfattare är en orsak till att efterfrågan minskar. Arbetsstrukturen påverkas 
oftast av en ny teknologi, vilket kan upplevas som något negativt hos anställda. För att undvika 
konflikter bör IT-beslutsfattare ta hänsyn till användarnas preferenser (Yigitbasioglu, 2015). 

2.3 Molntjänster 

Enligt Plummer et al. (2008) är molntjänster en alternativ leverans- och förvärvsmodell till IT-
relaterade tjänster. 
 
“Cloud Computing is an alternative to the in-house IT deployment model where computing 
resources are purchased over the Internet on a pay-per-use basis” (Marston, Bandyopadhyay, 
Zhang & Ghalsasi, 2011). 
 
Det Amerikanska Institutet av Standarder och Teknologi (NIST) definierar molntjänster som en 
modell att tillhandahålla intressenter med åtkomst till en delad källa av nätverk, servrar, lagring, 
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applikationer och tjänster. Med konfigurerbara datorresurser menar NIST; nätverk, servrar, 
lagring, applikationer och tjänster. 
 
Marston et al. (2011); Sultan (2011) nämner tre tjänster företag kan välja mellan avseende 
molntjänster: Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) och Infrastructure-as-
a-Service (IaaS). Apprenda (2016) menar att SaaS är den servicemodell som har den största 
marknadsandelen och växer fortfarande i en snabb takt. I detta arbete kommer bara SaaS-
modellen att behandlas eftersom det är med den företag använder redovisningen i molnet. 
Marston et al. (2011); Sultan (2011); Gupta et al. (2013) beskriver SaaS som att företaget 
använder molnlösningen direkt i webbläsaren istället för att installera den på användarens dator. 
Detta innebär att företaget kan komma åt den finansiella informationen och utföra 
arbetsuppgifterna så länge de har en dator med internetuppkoppling. Det föreligger inget behov 
av kunskap om tekniska lösningar eller den tekniska infrastrukturen för att användaren ska kunna 
använda programmet i SaaS (Turban, Sharda & Delen, 2010). 
 
2.3.1 Positivt relaterade faktorer till adoption av molntjänster  
 
Flexibilitet 
Adoption av molntjänster innebär en ökad flexibilitet i arbetssättet då företagarna kan ansluta sig 
till önskad information genom internet (Dimitiru & Matei, 2015). Detta är en av de största 
anledningarna till varför företag väljer att adoptera molntjänster (Arsenie-Samoil, 2011; Benlian 
& Hess, 2011; Gupta et al., 2013; Lee, Chae & Cho, 2013). Anställda i små företag uppmuntras 
till att uppmuntras till att ha fler ansvarsområden (Malhotra & Temponi, 2010). Med en 
molnlösning för redovisningen har företaget tillgång till information från olika enheter 
oberoende av geografisk placering. För de som reser mycket i sitt arbete är detta speciellt 
användbart då det medför att de kan arbeta på andra platser än kontoret.  
 
Kostnadsnedskärningar 
Att övergå till molnet innebär kostnadsnedskärningar för framförallt små företag (Ankeny, 2011) 
då de längre inte behöver investera i att bygga upp, exekvera och underhålla IT-strukturen. För 
redovisning behöver företagen inte installera och uppdatera applikationer på varje dator 
(Dimitriu & Materi, 2015). Vidare menar dem att företag inte vill spendera monetära medel på 
något som inte ingår i deras kärnverksamhet. I tidigare studier har man kommit fram till att 
kostnadsnedskärningar är den största fördelen med att adoptera molntjänster (Arsenie- Samoil, 
2011; Carroll, Merwe & Kotze, 2011; Habib, Hauke & Ries, 2012; Lee et al. 2013; Gupta et al., 
2013). Yigitbasioglu (2015) menar att små företag behöver tjänster i en mindre utsträckning än 
de stora företagen. Om företagen använder en molnlösning för redovisningen kan de välja samt 
betala endast för den funktionalitet som de verkligen behöver (Marston et al. 2011). 
 
Ökat fokus på kärnverksamhet och tillgång till specialiserade resurser 
Små företag som inte har IT som sin kärnverksamhet har mindre anledning att investera pengar i 
sin IT-struktur. Det är även möjligt att de saknar kompetens och kunskap till att kunna hantera 
IT-frågor vilket kan innebära att de hanteras ineffektivt. Företag är motvilliga till att investera 
pengar i något som inte ingår i deras kärnverksamhet (Dimitriu & Materi, 2015). Adoption av 
molntjänster innebär att företagen får tillgång till just lagringsutrymme, applikationer, teknisk 
support som ser till att programmen är uppdaterade och så vidare. Molntjänstleverantören tar 
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över ansvaret för underhåll av systemet och de valda applikationerna. Detta medför att de 
anställda kan använda sin tid till andra arbetsuppgifter. Detta är något som framförallt gynnar 
små företag som har begränsade resurser (Thong, 1999; Habib et al., 2012; Gupta et al., 2013). 
 
Säkerhet  
Säkerhetsaspekten återkommer ofta i samband med molntjänster som en potentiell riskfaktor. 
Företag upplever en oro över att känslig information lagras på en server hos en extern part och 
skickas över internet. Samtidigt menar vissa externa revisorer att mindre företag potentiellt hyr 
redovisningsfunktioner av molntjänstleverantörer som en strategi för att öka säkerheten då de 
själva inte har kompetens eller finansiella medel för att säkerhetsställa att det inte sker några 
dataintrång (Yigitbasioglu, 2015). Dimitriu & Matei (2015) menar också att en 
molntjänstleverantör potentiellt erbjuder en högre nivå av säkerhet än vad företaget själva kan 
uppnå, framförallt gällande små till medelstora företag. Carroll et al. (2011) lyfter också fram att 
en potentiell fördel med molntjänster kan vara en förbättrad säkerhet. 

2.3.2 Negativt relaterade faktorer till adoption av molntjänster 
 
Det finns risker förknippade med att hantera redovisningen i molnet. I redovisningen behandlas 
ekonomisk information vilket kan betraktas som känslig och konfidentiell information 
(Yigitbasioglu, 2015). Denna information omfattar verksamhetsbeskrivningar i form av 
årsredovisningar, verksamhetsberättelser, beslutsdokument med mera. Tidigare litteratur visar att 
säkerhetsaspekten är den största upplevda risken med molntjänster (Armbrust et al., 2010; Wu, 
2013; Benlian & Hess, 2011; Low et al., 2012; Lian et al., 2014). Säkerhetsaspekten i detta 
avseende inkluderar konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Detta är definitionen av 
informationssäkerhet enligt Svenska Institutet för Standardisering (SIS, SS-EN ISO/IEC 
27001:2017). 
 
Säkerhetsaspekten 
Användare av molntjänster möter hot både innanför och utanför molnet (Armbrust et al. 2010). 
Det potentiella hotet mot integriteten och konfidentialiteten för små företag innanför molnet 
kommer från andra företag som de delar resurser med. Det är upp till leverantören att hålla 
respektive företags data isolerade från varandra. Ett annat hot innanför molnet kommer direkt 
från molntjänstleverantören som tillhandahåller företagen med dessa resurser. Företagen vill 
normalt inte att molnleverantören har full åtkomst till känslig information som lagras i molnet. 
Hot utanför molnet kommer från aktörer som försöker komma åt företagets känsliga information 
över internet. Säkerhetsaspekten blir relevant avseende adoption av molnbaserade 
redovisningstjänster (Yigitbasioglu, 2015). Små till stora företag upplever detta som den största 
risken med adoption av molntjänster (Armbrust et al., 2010; Pearson & Benameur, 2010; Wu, 
2013; Benlian & Hess, 2011; Lin & Chen 2012; Lian et al., 2014). En studie gjord av European 
Union enterprises kom fram till att 57 % av de stora företagen tycker att säkerhetsaspekten är det 
största hotet medan 38 % av små- till medelstora företag anser detta. Att de mindre företagen 
verkar vara mindre bekymrade avseende säkerheten kan bero på att det istället är en positivt 
relaterad faktor till adoptionsbeslutet (Carrol et al. 2011; Dimitriu & Matei, 2015; Yigitbasioglu, 
2015). 
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Gupta et al. (2013) menar att små till medelstora företag anser att molntjänster inte är tillräckligt 
pålitliga ur ett tillgänglighetsperspektiv. Redovisningstjänsten administreras av leverantören 
varför företaget inte längre har kontroll över servrar och nätverk i samma utsträckning. Detta 
upplevs som en risk (Sultan, 2011; Lin & Chen, 2012; Hsu et al., 2014). Om leverantören 
drabbas av ett datorhaveri eller fysisk skada (till exempel brand) kan all data gå förlorad. Vidare 
kan till exempel ett strömavbrott göra att molntjänsten blir otillgänglig, under en kortare eller 
längre tid, vilket kan få mycket negativa effekter för verksamheten. Molntjänstleverantörernas 
förmåga att övertyga de presumtiva användarna att de har en tillfredsställande säkerhet blir 
sannolikt viktigt för adoptionsbeslutet. Till exempel att de har reservström, robust 
säkerhetskopiering, avbrottsplan och så vidare. 
 
Tillit till leverantör 
När ett företag står inför ett adoptionsbeslut av molntjänster är det vanligt att användaren och 
leverantören inte haft mycket tidigare kontakt. Avseende den korta relationen mellan leverantör 
och framtida användare av molnet har användaren inte tillräckligt med information för att avgöra 
huruvida leverantören är tillförlitlig eller inte, och vilken kvalité av service de levererar. 
Okunskap om deras säkerhetspolicy eller vilka åtgärder de vidtar för att säkerhetsställa en god 
säkerhet är något som gör adoptionsbeslutet hos it-beslutsfattare svårare (Habib et al., 2012). Ett 
adoptionsbeslut är beroende av att företaget litar på att leverantören och att dem kommer vidta 
nödvändiga åtgärder för att skydda den konfidentiella informationen (Pearson & Benameur, 
2010; Zissis & Lekkas, 2012). 
 
Ökad komplexitet 
Ett hinder för adoption av nya teknologier är om det berörda området blir mer komplext (Low et 
al., 2011). Många företag uttrycker en tveksamhet avseende komplexiteten i molnbaserade 
redovisningstjänster jämfört med de traditionella redovisningsprogrammen och menar att detta 
har en negativ inverkan på adoptionsbeslutet (Oliveira & Martins, 2010; Wang, Wang & Yang, 
2010). Desto fler funktioner som finns i de molnbaserade redovisningstjänsterna ju mer 
komplexa blir dem. 

2.4 Teser 

I ett mikroföretag är det få anställda, enklare processer, mindre komplicerade transaktionstyper, 
begränsad tillgång till specialiserade resurser och så vidare. Med andra ord är komplexiteten 
begränsad för ett mikroföretag. Därför kan de faktorer som bygger upp den teoretiska 
referensramen i detta arbete ha en annan inverkan på adoptionsbeslutet av molnbaserad 
redovisning för mikroföretag jämfört med vad tidigare studier, omfattande företag med fler än tio 
anställa kommit fram till. 
 
Säkerhetsaspekten är frekvent återkommande i tidigare empiriska studier. Den gemensamma 
nämnaren i dessa studier är att företagen ser en potentiellt ökad risk med att använda 
molntjänster vilket har, eller kan ha, en negativ inverkan på viljan att adoptera molntjänster 
(Armbrust et al., 2010; Pearson & Benameur, 2010; Wu, 2013; Benlian & Hess, 2011; Lin & 
Chen 2012; Lian et al., 2014). Samtidigt återfinns exempel på att säkerhetsaspekten kan vara en 
faktor med positiv inverkan på adoptionsbeslutet (Yigitbasioglu, 2015; Dimitriu & Matei, 2015).  
Författarna menar att det potentiellt kan vara en av anledningarna till att små företag väljer att 
adoptera molnbaserade redovisningstjänster, där även mikroföretag omfattas. 
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Tes 1 
Säkerhetsaspekten har en positiv effekt på adoptionsbeslutet av molnbaserade 
redovisningstjänster hos mikroföretag. 
 
I tidigare studier har man kommit fram till att kostnadsnedskärningar kan uppnås med 
molnbaserad redovisning (Arsenie- Samoil, 2011; Carroll et al., 2011; Habib, Hauke & Ries, 
2012; Lee et al. 2013; Gupta et al., 2013). Samtidigt menar Dimitriu & Matei (2015) att företag 
föredrar investeringar relaterade till sin kärnverksamhet. Därför har kostnadsnedskärningar 
potentiellt en annan inverkan på beslutet om adoption av molnbaserad redovisning i mikroföretag 
som inte tillhandahåller redovisningstjänster. Det ingår inte i dessa företagets kärnverksamhet. 
 
Tes 2 
Kostnadsnedskärningar har inte en avgörande roll vid adoptionsbeslutet av molnbaserade 
redovisningstjänster hos mikroföretag. 
 
Tidigare litteratur visar att adoption av molnbaserad redovisning innebär att företagen inte i 
samma utsträckning behöver spendera tid och pengar på att underhålla sin IT-struktur och se till 
att redovisningsprogrammet fungerar då företaget får tillgång till resurser av 
molntjänstleverantören (Thong, 1999; Habib et al., 2012; Gupta et al., 2013). Det vill säga att 
resurser frigörs vilka istället kan användas till att stödja kärnverksamheten. På mikroföretag är 
det vanligt att anställda har fler än ett ansvarsområde (Malhotra & Temponi, 2010). Detta 
innebär potentiellt att den som är ansvarig för redovisningen och IT-miljön kommer ha mer tid 
över till andra ansvarsområden.  
 
Tes 3 
Vid en övergång till molnbaserad redovisning, där molntjänstleverantören hanterar en stor av 
IT-strukturen, kan mikroföretaget frigöra mer tid åt kärnverksamheten. Detta har därför en 
positiv inverkan vid beslutet att adoptera molnbaserad redovisning för mikroföretag. 
 
Flera studier visar att adoption av molntjänster innebär en ökad flexibilitet i arbetssättet då 
företagarna kan ansluta sig till önskad information över internet (Arsenie-Samoil, 2011; Benlian 
& Hess, 2011; Gupta et al., 2013; Lee, Chae & Cho, 2013). Då anställda på mikroföretag 
vanligtvis har fler ansvarsområden är det en fördel att kunna sköta redovisningen från valfri plats 
(Malhotra & Temponi, 2010). 
 
Tes 4 
Flexibiliteten är en faktor med en positiv påverkan på mikroföretagens adoptionsbeslut av 
molnbaserade redovisningstjänster. 
 
Avseende antalet anställda på ett mikroföretag är besluts- och rapporteringsvägar kortare jämfört 
med en större organisation. Detta innebär att den som ansvarar över adoption av nya teknologier 
enklare kan överblicka attityder och preferenser hos hela företaget. Det borde därför vara viktigt 
att, inför ett adoptionsbeslut, underrätta samt ta hänsyn till synpunkter från de som berörs av 
förändringen (Abrahamson, 1996).  
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Tes 5 
IT-beslutsfattare i mikroföretag tar hänsyn till vad den som hanterar redovisningen tycker om en 
molnlösning och detta är således en viktig faktor vid adoptionsbeslutet. 
 
Det är viktigt att företag upplever tillit till molntjänstleverantörerna inför ett adoptionsbeslut, 
framförallt gällande större företag och mer verksamhetskritiska system (Pearson & Benameur, 
2010; Zissis & Lekkas, 2012). Mikroföretag är i generell mening mindre komplexa och besluts- 
samt förändringsprocesser är mindre komplicerade. Abrahamson (1996) menar att när det finns 
många företag som redan använder molnbaserad redovisning kan det potentiellt övertyga 
mikroföretag att det fungerar och är ett tillförlitligt system såväl som leverantör. Därför är det 
möjligt att IT-beslutsfattare för mikroföretag ägnar mindre tanke åt ett adoptionsbeslut av 
molnbaserade redovisningstjänster. Vidare menar Abrahamson (1996) att IT-beslutsfattare vill 
upplevas som rationella och progressiva vilket också kan ha en inverkan på adoptionsbeslutet.  
 
Tes 6 
Att mikroföretag ser att andra företag väljer en molnbaserad lösning för redovisningen har en 
positiv inverkan vid deras adoptionsbeslut. Det vill säga att många befintliga kunder hos 
molntjänsteleverantörerna samt införandet av modern teknologi uppfattas positivt. 
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3. METOD 

3.1 Undersökningsansats 

För undersökningen i detta arbete tillämpades en kvalitativ forskningsstrategi. Då 
problemområdet i denna studie är relativt outforskat och består av få empiriska studier blev målet 
att skapa en förståelse för vad det är som påverkar IT-beslutsfattare för mikroföretag att adoptera 
molnbaserade redovisningstjänster (Arbnor & Bjerke, 2008, s. 68; Bryman & Bell, 2013, s. 390 - 
391). En kvalitativ undersökningsansats gör det möjligt att på djupet analysera respektive aktörs 
perspektiv vilket möjliggjorde en identifiering samt förklaring till vilka huvudsakliga faktorer 
som påverkar dessa IT-beslutsfattare att adoptera molnbaserade redovisningstjänster samt hur 
dessa faktorer har påverkat dem. 
 
Studien har deduktiva inslag då tidigare litteratur samt vald teori skapade en viss bakgrund och 
ledde till funderingar och jämförelser mellan de valda teorierna och den insamlade empirin om 
faktorer som påverkar adoptionsbeslutet hos mikroföretag (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Dessa 
tankar utmynnade i teser som är forskningens utgångspunkt i såväl undersökningen som analysen 
av resultaten.  

3.2 Litteratursökning 

I det inledande skedet av arbetet genomfördes en litteraturstudie kring molntjänster för att bilda 
en god uppfattning om vad som är aktuellt kring ämnet molntjänster. Artikelsökningen i denna 
studie genomfördes med databaserna Scopus och Google Scholar. Initialt var nyckelorden cloud 
computing och accounting. För accounting upptäcktes få studier av empiriskt slag och därmed en 
möjlighet att komma fram till ett problem. Ytterligare ett sökord lades till, nämligen adoption. 
 
Studien External auditors’ perceptions of cloud computing adoption in Australia av 
Yigitbasioglu (2015) har legat till grund för en betydande del av arbetet. Författaren studerade 
vad externa revisorer på stora företag tror är anledningar till att företag beslutar sig för att 
adoptera molnbaserade redovisningstjänster. Denna studie bidrog till att formulera 
problemområdet samt forskningsfrågan. I Yigitbasioglu’s studie återfinns en tabell i vilken 
tidigare studier och relevanta upptäckter sammanställts. Detta har varit till fördel då den 
underlättade processen att hitta lämpliga artiklar som stödjer studiens ändamål. 
 
Managementmodeteorin kom fram på två sätt, dels med tips från handledaren, dels på grund av 
att (Yigitbasioglu, 2015) nämnde den teorin kort i sin studie. Denna teori ansågs vara intressant 
och kunde bidra med relevant empiri från en ny vinkel som det tidigare inte har forskats så 
mycket kring. 

3.3 Fallstudie 

För denna studie har fallstudier genomförts på fyra företag. Då flera företag medverkade i 
undersökningen är det fråga om en multipel fallstudie (Bryman & Bell, 2013, s. 84). Fyra fall 
valdes för att möjliggöra en identifiering av skillnader och likheter mellan olika mikroföretag för 
att på så sätt uppnå en mer intressant och givande diskussion (Bryman & Bell, 2013, s. 84 - 87). 
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Med en multipel fallstudiestrategi ges en inblick i hur något går till och fungerar i dess verkliga 
sammanhang (Ejvegård, 2009, s .36). Med fallstudier introduceras dock en problematik. De 
undersökta fallen kan inte fullt ut representera verkligheten och resultaten bör därför beaktas 
med en försiktighet och man ska istället bilda sig en förståelse utifrån kontexten istället för att 
applicera slutsatserna från de utvalda fallen till hela populationen (Ejvegård, 2009, s. 35 - 36). 
Därför var fallstudier ett lämpligt val i denna studie då ambitionen var att bidra till ökad 
förståelse. 

3.3.1 Val av fall 

Urvalsprocessen för respektive fall började med att identifiera lämpliga företag för 
undersökningen. Först och främst behövde det vara ett mikroföretag. Vidare var en förutsättning 
att IT-beslutsfattaren för företaget var tillgänglig. För att kunna gå vidare och genomföra 
intervjun behövde företaget själva hantera redovisningen och använda en molnlösning. Företaget 
behövde uppfylla alla tre av dessa kriterier för att medverka i undersökningen. Vilken industri 
företagen var verksamma inom lades det ingen vikt på inför val av företag.  
 
När kriterierna var fastställda var nästa steg att identifiera dessa företag. Detta skedde genom en 
omfattande sökning med hjälp av Google. Olika sökkriterier testades såsom mikroföretag, 
familjeföretag, egenföretagare och så vidare. Det visade sig vara svårt att hitta företag som själva 
hanterar redovisningen och samtidigt använder en molnbaserad lösning för redovisningen då en 
lämplig söktjänst inte var tillgänglig. Många mikroföretag har dessutom överlåtit 
redovisningsfunktionen till en redovisningsfirma. Istället kontaktades en bekant, verksam som 
IT-konsult med inriktning mot små företag. Denna person bistod med en lista över företag som 
använde en molntjänst för sin redovisning och potentiellt inte hade överlåtit 
redovisningsfunktionen till en redovisningsfirma. Företagen kontaktades via telefon enligt 
ordningen på listan och efter 10 samtal hade fyra lämpliga fall identifierats. Av de fyra 
medverkande företagen var det två som var verksamma inom tjänstesektorn och två inom 
tillverkande sektor. Samtliga respondenter var företagens IT-beslutsfattare samt VD. 
 
Fall 1: Respondenten är VD, IT-beslutsfattare samt ansvarar över redovisningen personligen. 
Företaget är verksamt inom tjänstesektorn och består av 6 anställda. 
 
Fall 2: Respondenten är VD samt IT-beslutsfattare. Företaget är verksamt inom tjänstesektorn 
och består av 8 anställda. 
 
Fall 3: Respondenten är VD, IT-beslutsfattare samt ansvarar över redovisningen personligen. 
Företaget är verksamt inom tillverkande sektorn och består av 7 anställda. 
 
Fall 4: Respondenten är VD samt IT-beslutsfattare. Företaget är verksamt inom tillverkande 
sektorn och består av 3 anställda. 

3.4 Utformning av intervjufrågor 
Intervjuguiden för den här studien är baserad på de faktorer som bygger upp den teoretiska 
referensramen i arbetet. Varför intervjuguiden inte är explicit baserad på teserna beror på att 
vissa av teserna är uppbyggda av flera underliggande faktorer och författaren ville därmed inte 
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riskera att gå miste om nödvändig empiri för att kunna utvärdera tesernas riktighet. Denna 
struktur möjliggjorde en bredare empirisk insamling för att på bästa sätt få underlag till att 
uppfylla studiens syfte och besvara frågeställningen. Intervjuguiden är baserad på teoriavsnittet 
och börjar med för- respektive nackdelar förknippade med adoption av molnbaserade 
redovisningstjänster följt av relevanta aspekter inom managementmodeteorin. På detta sätt 
säkerställdes att intervjuguiden omfattade hela den teoretiska referensramen. 

3.5 Pilotstudie 

Innan den empiriska insamlingen påbörjades testades intervjuguiden på en person som uppfyllde 
kriterierna (se avsnitt 3.3.1) för att medverka i undersökningen. Detta genomfördes innan 
samtliga medverkande företag läste intervjuguiden. Denna pilotstudie gynnade undersökningen 
då den hjälpte till att eliminera fel och brister i intervjuguiden (Bryman & Bell, 2013, s. 276). 
Pilotstudien utfördes via telefon. Respondenten hjälpte till att omformulera några frågor för att 
göra dessa lättare att förstå. Även strukturen och den logiska följden hos frågorna förbättrades 
(Bryman & Bell, 2013, s. 276). Pilotstudien ökade kvalitén av intervjuguiden och gav en 
förståelse för hur de faktiska intervjuerna skulle genomföras. 

3.6 Datainsamlingsmetod 

Med den kvalitativa forskningsstrategin som utgångspunkt har semi-strukturerade intervjuer 
valts för genomförandet av undersökningen. Avseende den begränsade omfattningen av 
empiriska studier inom användningsområdet redovisning var det viktigt att ge respondenterna en 
större öppenhet i svaren för att inte viktiga aspekter och motiveringar för dessa inte skulle 
förbises (Bryman & Bell, 2013, s. 474 - 477). Dessutom skapar semi-strukturerade intervjuer en 
bättre förståelse av det som undersöks då det är möjligt att göra en djupare beskrivning av det 
(Patel & Davidsson, 2011, s. 77-82). 
 
Vid första kontakten med företagen säkerhetsställdes att dessa uppfyllde kriterierna för studien 
genom att ställa tre frågor. Den första frågan berörde storleken på företaget. Den andra frågan 
säkerställde att kontakt etablerats med IT-beslutsfattaren. Den sista frågan säkerhetsställde att 
företaget fortfarande hanterade redovisningen själv samt använde en molnlösning för detta 
ändamål. I samband med kontakten presenterades studiens syfte och att alla svar kommer vara 
anonyma. Detta ökade sannolikheten att respondenterna skulle tacka ja till att medverka i studien 
(Patel & Davidsson, 2011). Företagen erbjöds även att läsa intervjuguiden innan själva intervjun. 
Samtliga tackade ja och därför bokades en annan tidpunkt för den faktiska intervjun. Dessa 
utfördes också via telefon. Avseende anonymiteten i svaren så ökade sannolikheten att samtliga 
respondenter skulle tala fritt utan att hålla något tillbaka. Alla företagen läste intervjuguiden 
innan intervjuerna vilket gjorde att svaren blev mer genomtänkta och mindre spontana. 
Eventuella frågor och funderingar togs upp innan intervjun inleddes vid de bokade tidpunkterna. 
De fyra intervjuerna tog i genomsnitt tjugo minuter att genomföra. 
 
Samtliga intervjuer spelades in vilket eliminerade bortfall av information då inspelningen 
möjliggjorde en ordagrann avlyssning av intervjun. Bryman & Bell (2013, s. 489) menar att det 
är till fördel för kvalitativa studier att spela in intervjuerna då det möjliggör en detaljerad analys 
av den empiriska insamlingen. 
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3.7 Analys av empiri 

I analysen vid kvalitativ forskning är en central aspekt att den insamlade empirin görs läsbar och 
åskådlig genom en omformulering av respondenternas svar till text (Denscombe, 2009, s. 320). 
För denna undersökning har de semi-strukturerade intervjuerna spelats in samt transkriberats till 
text för att möjliggöra en strukturerad presentation av empiri.  

Kvalitativa studier bidrar till en informationsrik insamlingsprocess där många svar vanligtvis inte 
är i enlighet med vad studien avser att undersöka, vilket enligt Denscombe (2009, s. 322) innebär 
att all insamlad empiri bör överblickas och författarna skall välja ut de delar som har en relevans 
till, samt bidrar till en uppfyllelse av studiens syfte. I denna studie har en noggrann läsning av 
intervjutranskripten genomförts för att överblicka vad som är nödvändigt att presentera samt 
använda till analysen för att uppfylla studiens syfte. När irrelevant information avlägsnats 
genomfördes analysen genom att jämföra svaren mellan respondenterna samt koppla detta till 
teori och formulerade teser. 

Presentationen av den empiriska insamlingen följer strukturen i den teoretiska referensramen, de 
krafter inom managementmodeteorin följt av de mest frekvent återkommande för- och nackdelar 
i tidigare studier. För att underlätta en tolkning, dels för läsaren, dels för författaren själv, av den 
insamlade empirin är presentationen strukturerad efter respektive fall. Avslutningsvis presenteras 
en sammanfattande tabell som tydligare åskådliggör respondenternas svar. 

3.8 Metodproblem 

Reliabilitet och validitet behandlas inte på samma sätt inom kvalitativ forskning som i kvantitativ 
forskning. Kvalitativa studier bedöms utifrån trovärdighet, överförbarhet och huruvida resultaten 
går att styrka och bekräfta eller inte (Bryman & Bell, 2013, s. 402 - 406). Studiens trovärdighet 
bedöms utifrån dess tillförlitlighet och pålitlighet. Bryman & Bell (2013, s. 402 - 406) menar att 
överförbarhet innebär huruvida en studies resultat går att applicera på studiens population eller 
inte. Avseende denna studies omfattning, fyra medverkande företag, är överförbarheten 
begränsad och det går inte med säkerhet att applicera resultatet på alla mikroföretag i Sverige. 
Därmed är det inte möjligt att generalisera studiens resultat för denna population. Däremot tillför 
studien en ökad förståelse och insikt inom området, det vill säga vilka huvudsakliga faktorer som 
påverkar IT-beslutsfattare för mikroföretag att adoptera molnbaserade redovisningstjänster. 
 
Tillförlitligheten beror på huruvida samtliga steg i undersökningen, från insamling av data till 
analys, utfördes på ett konsekvent och konkret sätt. Bryman & Bell (2013, s. 402 - 406) menar 
att det är viktigt för tillförlitligheten att den data som samlas in är relevant för studiens syfte och 
frågeställning. Avseende studiens forskningsdesign kunde tillförlitligheten styrkas. I en multipel 
fallstudie studeras flertalet fall för att erhålla en bredare bild över vilka faktorer som påverkar IT-
beslutsfattarnas adoptionsbeslut av molnbaserade redovisningstjänster (Bryman & Bell, 2013, s. 
402 - 406). Samtliga intervjuer genomfördes per telefon vilket innebär att författaren inte haft 
möjligheten att läsa kroppsspråk. Däremot, med hjälp av den genomförda pilotstudien, kunde det 
styrkas att frågorna var ställda och uppfattades på rätt sätt. Vidare läste alla respondenter igenom 
intervjuguiden innan respektive intervju vilket gjorde deras svar mindre spontana och mer 
genomtänkta vilket sannolikt gav mer utvecklade svar. 
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Pålitligheten i studien handlar om replikerbarheten. Replikerbarhet avser huruvida en studie går 
att upprepa eller inte. Vidare avser replikerbarheten om upprepade undersökningar uppnår 
samma resultat. För att kunna replikera en studie förutsätter den en noggrann genomgång av hela 
undersökningsprocessen (Bryman & Bell, 2013, s. 402 - 406). Däremot blir försök till att 
replikera den här studien svåra på grund av de ostrukturerade egenskaperna av en kvalitativ 
forskningsstrategi. Det är svårt att skapa identiska situationer och förutsättningar för att 
genomföra en likadan undersökning. Detta beror på studiens urvalsmetod och tillvägagångssätt 
för att kontakta företagen i undersökningen. Det beror även på att inom kvalitativ forskning 
utförs analysen framförallt genom subjektiva bedömningar av resultaten. 
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4. RESULTAT 

4.1 Fall 1 
 
Detta företag har 6 anställda och är verksamt inom tjänstesektorn. Respondenten är VD, IT-
beslutsfattare samt redovisningsansvarig. 

4.1.1 Socio-psykologiska krafter 

IT-beslutsfattaren i det här fallet berättade att det går att säga mycket om ett företag baserat på 
tekniken det använder. Vidare menade han att han vill följa med i utvecklingen av teknologiska 
innovationer och gärna adopterar nya teknologier som får honom att upplevas som progressiv. 
Med hänsyn till detta menade han att molnlösningen kändes helt rätt. I det här fallet förelåg det 
en viss oro inför adoptionsbeslutet av en molnlösning för redovisningen. Han upplevde att det är 
riskabelt att lagra företagets redovisningsinformation på en extern server. Samtidigt berättade 
respondenten att antalet befintliga användare av molnlösningar för redovisningen ger en viss 
trygghet. Hade risken varit stor så skulle sannolikt färre företag välja denna teknologi. IT-
beslutsfattaren uttryckte följande: “[...] hade risken varit så stor så hade väl inte företag valt 
molnlösningar.” 

4.1.2 Tekno-ekonomiska krafter 

Respondenten berättade att det var han som ansvarade för redovisningen i företaget och för han 
spelade de egna preferenserna in vid adoptionsbeslutet. Vidare framgick det att företaget inte 
hade adopterat en molnbaserad redovisningslösning om den som ansvarade över redovisningen 
agerade motståndare mot det. 
 
IT-beslutsfattaren berättade att det gamla systemet var tidskrävande vilket var något han 
upplevde som en nackdel. Då han har fler arbetsuppgifter, vid sidan av redovisningen, kändes en 
molnlösning som ett bra val för att undvika alltför mycket hantering av en egen IT-miljö. 
När respondenten tillfrågades om huruvida konkurrens har påverkat hans adoptionsbeslut så 
berättade han att det inte var konkurrensen i sig som har påverkat honom, utan mer vetskapen om 
att några av företagets konkurrenter använder systemet. Han kände att det skulle kunna vara en 
förbättring för företaget och hans egen arbetssituation. 

4.1.3 Fördelar 

Kostnadsnedskärningar 
Respondenten menade att en molnlösning för redovisningen inte skulle medföra betydande 
kostnadsnedskärningar. Det han istället berättade var att molntjänstleverantörerna erbjuder en 
testperiod utan några kostnader under en kortare period. Det var viktigt att startavgiften var låg, 
att det var billigt att byta till en molnlösning för redovisningen samt att övergångsprocessen var 
snabb. 
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Flexibilitet 
Respondenten berättade att det var skönt att inte längre behöva installera 
redovisningsprogrammet och uppdatera programvaran på varje enhet han ville använda. Att 
endast behöva logga in på webben för att använda och komma åt informationen var något som 
tilltalade respondenten. Han menade att det gav en frihet att till exempel kunna arbeta med 
redovisningen från vilken plats som helst, det vill säga inte bara från kontoret. 
 
Ökat fokus på kärnverksamheten 
Respondenten lyfte fram att han har många ansvarsområden på företaget, och att redovisningen 
endast är en av dem. Det innebär att han har mycket att göra, och om det går att uppnå en 
effektiv tidsdisponering så blir hans vardag enklare. Han berättade att efter adoptionen fick han 
mer tid till sina andra arbetsuppgifter och det var även något han tänkte på vid adoptionsbeslutet. 
Återigen betonade respondenten att han, med stöd av molnlösningen, kunde utföra sina 
redovisningssysslor från valfri plats så länge det fanns internetåtkomst. 
 
Tillgång till specialiserade resurser 
Respondenten svarade att det upplevdes praktiskt att det fanns en helpdesk som 
molntjänstleverantören bemannade. Dock menade respondenten att detta inte varit en avgörande 
faktor vid deras adoptionsbeslut. I övrigt hade respondenten inget att tillägga avseende tillgång 
till specialiserade resurser. 

4.1.4 Nackdelar 

Integritet & Konfidentialitet 
Här uttryckte respondenten en oro att flytta redovisningen till molnet. Han funderade till en 
början kring vad som skulle hända med företagets information. Vilka skulle få tillgång till den 
och vad skulle detta innebära för företaget. Han menade att det kändes riskabelt att flytta 
företagets ekonomiska information till en extern server på en annan plats, och att dessa är 
åtkomliga över internet. Respondenten menade att det skulle innebära en omställning för 
företaget, att de plötsligt måste lita på att någon annan sköter säkerheten på ett bra sätt. Vidare 
berättade han att företaget inte hade några genomarbetade säkerhetsåtgärder innan 
molnlösningen och att dessa bekymmer delvis fanns där redan innan övergången till 
molnlösningen. Han menade vidare att molntjänstleverantören kanske till och med erbjuder en 
bättre säkerhet än vad de på egen hand, med givna resurser, kan åstadkomma. 
 
Tillgänglighet 
Avseende tillgänglighetsaspekten menade respondenten att han inte upplevde någon oro över 
risken att systemet inte skulle vara tillgängligt när han behövde använda det. Han berättade att 
han litade på att leverantören skulle lösa eventuella problem snabbt. Vidare poängterade han att 
Sverige är modernt och att potentiella strömavbrott med mera blir kortvariga. Dessutom menade 
respondenten att redovisningen inte är ett verksamhetskritiskt område, och att företaget skulle 
klara sig utan systemet några dagar. Enligt han kan kvitton och fakturor kan läggas på hög ett tag 
utan någon negativ inverkan på företaget. 
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När respondenten tillfrågades om mer brådskande ärenden skulle kunna bli ett problem om 
systemet är otillgängligt en tid, till exempel löneutbetalning, svarade han: 
 
“Kanske, men vi sköter inte lönerna i molnlösningen. Det är klart att det skulle vara irriterande 
om jag inte kunde komma åt systemet om jag snabbt skulle vilja kolla någon detalj i siffrorna, 
men inte så att det vore en katastrof.” 
 
Tillit till leverantör 
Respondenten verkade uppleva tillit till leverantören då han i ett annat sammanhang sa att alla 
dessa användare av molnlösningar inte hade adopterat detta om risken var stor och om 
leverantören inte hanterade ärenden på ett professionellt sätt. På frågan om tillit till leverantören 
menade respondenten att det känns osäkert att överlåta ansvaret för att systemet fungerar som det 
ska till en extern part då han förlorar möjligheten att själv åtgärda problem och fel i systemet. 
Han uttrycker vikten av att lita på leverantören, att problem tas itu med på ett professionellt sett 
och på en relativt kort tid. På följdfrågan om detta var något han verifierade innan sitt 
adoptionsbeslut svarade han att det inte skett någon verifiering. 

4.2 Fall 2 
 
Detta företag har 8 anställda och är verksamt inom tjänstesektorn. Respondenten är VD och IT-
beslutsfattare. Han ansvarar inte själv över redovisningen. 

4.2.1 Socio-psykologiska krafter 

Respondenten för företaget i fall 2 berättade att det är viktigt för företaget att det upplevs som 
modernt och innovativt. Han menar att det skapar förtroende hos företagets intressenter. Detta 
för att det ger en bild av att företaget är seriöst och tar till sig ny teknologi. Däremot framgick det 
under intervjun att respondenten inte ansåg att det går att applicera för de externa intressenterna. 
Han framhävde att det inte är många som är medvetna om hur företaget hanterar redovisningen. 
Däremot för de interna intressenterna vill han gärna upplevas som framåttänkande. 
 
IT-beslutsfattaren för det här företaget har däremot påverkats av människor inom företaget. Det 
är respondentens fru som ansvarar för företagets redovisning. När hon lyfte fram förslaget om att 
övergå till en molnbaserad lösning för redovisningen så var ett av argumenten att hon kände till 
andra som använder denna teknologi. Detta, enligt respondenten, måste innebära att det är något 
bra och är till företagets fördel. 

4.2.2 Tekno-ekonomiska krafter 

Respondenten berättade att deras tidigare sätt att hantera redovisningen var ineffektivt. Det 
uppstod vanligtvis problem med att använda, samt uppdatera redovisningsprogrammet. 
Dessutom var det endast installerat på en enhet, vilket gjorde att hon endast kunde hantera detta 
från en plats. Respondenten menade att när både han och frun var bekanta med hur en 
molnbaserad redovisningslösning fungerar i praktiken, ville båda adoptera det. 
 
Huruvida konkurrenterna hade en inverkan på adoptionsbeslutet eller inte verkade han inte helt 
övertygad om. Han menade att företagets konkurrenter indirekt tvingar företaget att hitta nya 
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lösningar för att skära ned på kostnaderna. Återigen menade han att detta inte är applicerbart på 
redovisningen. Respondenten betonade vikten av att hans anställda är nöjda och trivs med hur de 
genomför sina arbetsuppgifter och att han gör sitt yttersta för att uppnå detta. Då det är hans fru 
som hanterar redovisningen är det hon som påverkas av förändringen. Det var hon som 
uppmärksammade molnlösningen för honom, och som påskyndade hela adoptionsprocessen. Det 
var alltså den ansvarige för redovisningen som hjälpte till att övertyga respondenten att adoptera 
en molnlösning för redovisningen. 

4.2.3 Fördelar  

Kostnadsnedskärningar 
Respondenten menade att en övergång till en molnlösning inte skulle innebära några speciella 
besparingar. Kostnaden för företagets redovisningssystem hade aldrig varit en betydande kostnad 
för verksamheten. Dessutom angav han att licenskostnaden för deras tidigare system var relativt 
låg. Därför var kostnadsnedskärningar inte någon avgörande faktor vid adoptionsbeslutet. 
 
Flexibilitet 
Respondenten har överlåtit ansvaret för redovisningen till sin hustru och var osäker på hennes 
ståndpunkt till flexibiliteten. Däremot tror han att det var en av hennes anledningar till varför hon 
var så angelägen att övergå till en molnlösning. Han menade att det sannolikt uppfattades positivt 
att kunna hantera redovisningen från olika platser vilket molnlösningen möjliggjorde. 
 
Ökat fokus på kärnverksamheten 
Respondenten har inte beaktat denna faktor, men menade däremot att det är möjligt att hans fru 
uppfattade detta som en fördel. Han svarade även att hans fru ibland tagit upp frågan om det 
skulle vara möjligt att behöva lägga mindre tid på redovisningen i och med att hon även har 
andra arbetsuppgifter. 
 
Tillgång till specialiserade resurser 
Respondenten berättade att eventuella problem tog tid att lösa med deras gamla 
redovisningssystem då de har bristande tekniska kunskaper. Respondenten upplevde det som en 
fördel att överlåta ansvaret för uppdateringar med mera i redovisningsprogrammet till 
molntjänstleverantören. Respondenten uppskattade även tillgången till en bemannad kundsupport 
som snabbt kan hjälpa till vid datorproblem eller problem i redovisningssystemet. 

4.2.4 Nackdelar 

Integritet & Konfidentialitet 
Det var uppenbart att respondenten inte har funderat över säkerhetsaspekten då han till och med 
skrattade lite medan han besvarade frågan. Han menade att leverantören påstår att det är ett 
säkert alternativ. Företaget hade inga genomarbetade säkerhetsåtgärder för att stärka säkerheten 
innan molnlösningen, dels på grund av bristande resurser och dels på grund av att företaget är 
litet. Han anser att ingen har någon användning av företagets ekonomiska information.  
 
Tillgänglighet 
Respondenten berättade att det är viktigt att känna en trygghet i att systemet fungerar och går att 
använda när det behövs i verksamheten. Däremot upplevde han inte någon oro då 
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redovisningsansvarig är flitig med redovisningen, de vill säga att den genomförs direkt i 
samband med varje transaktion. Skulle det mot förmodan uppstå problem så kan de hanteras 
inom ramen för det dagliga arbetet. 
 
Tillit till leverantör 
Respondenten var inte helt nöjd med att frånhända sig den dagliga kontrollen över företagets 
redovisning. Han verkade dock inte fundera mer kring det då han berättade att det är lugnande att 
veta att molntjänstleverantören har nödvändig kompetens och resurser för att hantera problem 
löpande. Det var inte helt klart huruvida respondenten litade på leverantören, men det var 
uppenbarligen inte någon viktig faktor vid adoptionsbeslutet.  

4.3 Fall 3 
 
Detta företag har 7 anställda och är verksamt inom tillverkande sektor. Respondenten är VD, IT-
beslutsfattare samt redovisningsansvarig. 

4.3.1 Socio-psykologiska krafter 

När denna respondent tillfrågades om han hade något behov av att upplevas som en “early 
adopter” av externa intressenter så berättade han att han inte hade funderat kring det. Han 
menade även att deras IT-system inte är något som kunder eller leverantörer är intresserade av. 
Dock menade han att det är viktigt att visa de anställda att företaget investerar i ny teknologi 
även om redovisningen inte direkt påverkar de anställdas arbete. Han fick vetskap om 
molnlösningen för redovisningen av sin storebror. Denne berättade för honom att det var en bra 
teknologi vilket påverkande adoptionsbeslutet i positiv riktning. Han menade att han ofta tar till 
sig information från personer i hans omgivning. 

4.3.2 Tekno-ekonomiska krafter 

Respondenten berättade att då han är den som ansvarar för företagets redovisning är det viktigt 
att systemet inte är för komplicerat och tidskrävande. Han menar vidare att fallet hade varit 
detsamma om det var någon annan som var utsedd att hantera företagets redovisning. Det är 
viktigt för honom och för företagets bästa att den som påverkas av förändringen är bekväm med 
den nya lösningen. 

4.3.3 Fördelar 

Kostnadsnedskärningar 
Respondenten svarade att kostnaden för redovisningssystemet inte varit en avgörande faktor. 
Däremot var den relativt låga kostnaden att komma igång med molnlösningen något som 
tilltalade respondenten. Vidare menar han att molnlösningen är till fördel för företaget då de 
slipper framtida investeringar i ny hård- och mjukvara. 
 
Flexibilitet 
Respondenten svarade att han tilltalades av den ökade flexibiliteten som en molnlösning för 
redovisningen skulle medföra. Han sa att det var attraktivt att slippa så mycket IT-utrustning i 
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verkstaden. Efter adoption av molnbaserad redovisning behövs endast en bärbar dator och 
internetuppkoppling. 
 
Ökat fokus på kärnverksamheten 
Respondenten berättade att han har många ansvarsområden och knappt har tid med allt. När då 
tekniken inte fungerar för att sköta redovisningen blir det väldigt påfrestande. Det är helt enkelt 
något han inte har tid med. Han berättade vidare att han, med molnlösningen, inte behöver lägga 
så mycket tid på att hantera datorer eller program som krånglar. Nu har han tillgång till en 
helpdesk, hos molnleverantören, som snabbt kan lösa problem. Han menade att detta definitivt är 
en stor fördel med att använda en molnbaserad redovisning. 
 
Tillgång till specialiserade resurser 
Respondenten berättade hur det tidigare (icke-molnbaserade) systemet fungerade bra periodvis, 
men andra perioder fungerade det inte alls. Företaget hade en äldre dator som helt enkelt inte 
fungerade tillräckligt bra. Han menade att den kunde sluta fungera och då gick allt arbete 
förlorat. Dessutom tog uppdateringar väldigt lång tid. I samband med övergången till 
molnlösningen passade de på att investera i en ny laptop. 

”Man är ju inget IT-proffs, så när brorsan berättade om redovisning i molnet tyckte jag det lät 
smidigt. Redovisning är ju inte världens roligaste syssla och att slippa sköta om systemet själv 
lät ju toppen.” 

4.3.4 Nackdelar 

Integritet & Konfidentialitet 
Respondenten uttryckte explicit att han inte hade beaktat säkerhetsfrågan. Han framhöll att han 
hade varit mer säkerhetsmedveten givet att det hade handlat om en mer verksamhetskritiskt 
applikation. 
 
Tillgänglighet 
Respondenten funderade över vad som skulle hända med företagets redovisning om något händer 
hos leverantören, till exempel ett strömavbrott eller en brand. Han ansåg dock att företagets egen 
dator skulle kunna drabbas av motsvarande incidenter. Likväl kan företagets nätverk eller 
internetanslutning sluta fungera. Med andra ord skulle det sannolikt inte bli en försämrad 
tillgänglighet vid övergången till en molnlösning. 
 
Tillit till leverantör 
Respondenten menade att detta inte hade varit något som de diskuterat vid sitt adoptionsbeslut. 
Han sa att detta inte var något som upplevdes som ett bekymmer. 
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4.4 Fall 4 
 
Detta företag har 3 anställda och är verksamt inom tillverkande sektor. Respondenten är VD och 
IT-beslutsfattare. Han ansvarar inte själv över redovisningen. 

4.4.1 Socio-psykologiska krafter 

Respondenten svarade att det är viktigt att framstå som ett nytänkande och innovativt företag 
men att denna fråga inte är fullt applicerbar på redovisningssystem. Respondenten menade vidare 
att han blev uppmärksammad, av intressenter, om att det finns ett effektivt och smidigt system 
för att hantera företagets redovisning. Företaget hade inte adopterat en molnlösning för 
redovisningen om inte intressenterna hade övertygat honom att det är bra lösning. Respondentens 
kunskap om molnet var i princip obefintlig innan detta. 

4.4.2 Tekno-ekonomiska krafter 

Respondenten sa att han tidigare inte reflekterat över eventuella fördelar med molnbaserade 
redovisningstjänster. Därför var det egentligen ingen brådskande fråga. När både han, och den 
som ansvarade för redovisningen hade uppmärksammat detta och skaffat tillräckliga kunskaper 
om vad det skulle innebära för företaget kunde de inte bortse från fördelarna. De hamnade i ett 
läge där de helt enkelt behövde byta redovisningssystem. Respondenten hade inte beaktat 
konkurrensaspekten vid adoptionsbeslutet. 
 
Han berättade om hur missnöjd företagets ekonom var med de resurser han hade till sitt 
förfogande för att sköta företagets redovisning. Respondenten menar att han tog hänsyn till 
ekonomens preferenser och ansåg att dessa var väldigt viktiga. Vidare berättade han att om han 
skulle fatta ett dåligt beslut skulle det kunna uppfattas negativt av ekonomen. Han menar vidare 
att det kunde innebära att han presterar sämre på grund av missnöje eller kanske till och med 
väljer att säga upp sig. Respondenten hade därmed inte valt att adoptera en molnlösning för 
redovisningen om ekonomen inte ville det. 

4.4.3 Fördelar 

Kostnadsnedskärningar 
Respondenten menade att det tidigare redovisningssystemet krävde investeringar och 
uppdateringar i system, nätverk och servrar vilket upplevdes som en stor utgift då IT inte ingår i 
företagets kärnverksamhet. Dessutom är redovisningen inte en verksamhetskritiskt funktion i 
företag. Det är något företaget måste göra enligt lag menade respondenten. Han berättade att med 
molnlösningen så behöver företaget längre inte göra dessa investeringar och uppdateringar. 
Respondenten är tillfredsställd och nöjd med detta beslut. 
 
Att molntjänstleverantörerna erbjuder en testperiod utan kostnad, samt att det är en låg startavgift 
tilltalade respondenten. Detta gjorde det möjligt att testa tjänsten samt adoptera den utan några 
kännbara kostnader för företaget. 
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Flexibilitet 
Respondenten lyssnade på den som ansvarade för redovisningen när han stod inför 
adoptionsbeslutet. Ekonomen hade uttryckt glädje över att potentiellt kunna sköta sitt arbete från 
valfri plats genom att logga in i systemet på internet. Denna flexibilitet, som molnlösningen 
medförde, var en komponent i beslutsprocessen. 
 
Ökat fokus på kärnverksamheten 
Respondenten lyfte fram att han inte beaktat denna faktor vid adoptionsbeslutet av en 
molnbaserad lösning för redovisningen. Han såg inte en tydligt koppling mellan valet av system 
och ökat fokus på sin kärnverksamhet. 
 
Tillgång till specialiserade resurser 
Respondentens uppfattning var att hela arbetsprocessen blev effektivare och mindre 
tidskrävande. Leverantören hanterar problem och ärenden direkt. Respondenten berättade att han 
eftersträvar trivsel på arbetsplatsen och han hade fått uppfattningen att ekonomen i företaget 
tidigare var missnöjd med de begränsade resurser som var tillgängliga för att kunna utföra sitt 
arbete. 

4.4.4 Nackdelar 

Integritet & Konfidentialitet 
Respondenten berättade att han funderade över hur väl molntjänstleverantören kunde skydda 
företagets känsliga information mot obehörig åtkomst. Vidare berättade han att företaget saknar 
finansiella medel och kompetens för att på egen hand kunna hantera säkerheten. Respondenten 
lyfte fram att det inte blev någon försämring i säkerheten från hur de hade det innan införandet 
av molnlösningen. Han menade att det snarare blev en förbättring. 
 
Tillgänglighet 
Respondenten uttryckte till en början viss oro avseende tillgängligheten. Han funderade kring 
vad som skulle hända om till exempel leverantörens nätverk går ned. Skulle det innebära att de 
då inte skulle kunna komma åt systemet och informationen. Han berättade samtidigt att det hade 
redan hänt företaget varför detta inte skulle vara något nytt. 
 
Tillit till leverantör 
Det uppfattades som att respondenten upplevde en tillit till leverantören. Han berättade att det 
var viktigt att leverantören inte delar med sig av sina kunders information hur som helst. 
Samtidigt angav han att serviceavtalet är omfattande och att med tanke på att företagets partners 
använder molnlösningar för bland annat redovisningen så ger detta en viss trygghet i att det är en 
tillförlitlig leverantör. 

4.5 Sammanfattning av empiri 

I detta avsnitt sammanfattas relevanta delar av den empiriska studien. Resultaten har även 
sammanfattats i en tabell för att göra det lättare att överblicka vad respektive respondent har 
svarat. Den första aspekten avser de socio-psykologiska krafterna som ingår i 
managementmodeteorin. Denna aspekt avser vikten av att uppfattas som en progressiv 
beslutsfattare och huruvida beslutsfattarna påverkas av om det finns många befintliga användare 
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i deras omgivning. Majoriteten av respondenterna ansåg att upplevas som progressiva hade en 
positiv inverkan på adoptionsbeslutet. En annan aspekt inom socio-psykologiska krafter var att 
IT-beslutsfattarna påverkas av om det finns många andra företag som använder en teknologi. 
Samtliga respondenter påverkades positivt av om företag i omgivningen använder och tycker att 
det är en bra teknologi. 

De tekno-ekonomiska krafterna inom managementmodeteorin har tre aspekter. Den första 
aspekten avser huruvida IT-beslutsfattaren upplevde brister med det tidigare systemet. En 
majoritet menar att det tidigare redovisningssystemet hade sina brister, och att de ansåg att det 
nya systemet skulle tillföra en effektivitetsökning. En annan aspekt inom de tekno-ekonomiska 
krafterna är att IT-beslutsfattaren anser att redovisningsansvariges preferenser av system är 
viktigt. Alla respondenter menar att de inte hade adopterat en molnlösning om 
redovisningsansvarige inte hade ett positivt förhållningssätt till detta. En sista aspekt inom de 
tekno-ekonomiska krafterna är att konkurrenterna har en inverkan på adoptionsbeslutet. Detta 
hade ingen inverkan på adoptionsbeslutet hos någon av respondenterna. 

Majoriteten av respondenterna menar att kostnadsnedskärningarna inte hade en inverkan på 
beslutet medan de andra upplever det som en fördel med en molnbaserad redovisningslösning. 
Alla respondenterna ansåg att en övergång till en molnlösning för redovisningen skulle medföra 
en ökad flexibilitet och ansåg att det var en fördel vid adoptionsbeslutet. Aspekten om ett ökat 
fokus på kärnverksamheten ansåg majoriteten av respondenterna ha en positiv inverkan på 
beslutet. Tillgång till resurser var en positiv faktor för majoriteten av respondenterna.  

Integriteten och konfidentialiteten visade sig ha ringa betydelse vid IT-beslutsfattarnas 
adoptionsbeslut av en molnlösning för redovisningen. Majoriteten menade att de funderat kring 
säkerhetsaspekten, men att de inte hade resurser att på egen hand vidta åtgärder för att stärka 
säkerheten för redovisningsmaterialet. På samma sätt hade tillgänglighetsaspekten ingen 
inverkan på beslutet. Samtliga respondenter hade reflekterat över tillgänglighetsaspekten men 
menade att det inte var en viktig faktor vid adoptionsbeslutet då deras tidigare system inte alltid 
var tillgängligt. Respondenterna resonerade olika avseende tillitsaspekten. Några menade att då 
det finns många befintliga användare så upplever de en tillit till leverantören. En annan menade 
att avtalet var omfattande och det skapade därmed en tillit för molntjänstleverantören. I tabellen 
nedan (tabell 2) återfinns samtliga respondenters svar på respektive faktor. 

TABELL 2: Sammanfattning av empiri 

Faktorer Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 
Socio-psykologiska krafter     

Upplevas som progressiva Positiv 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Ingen 
inverkan 

Företag i omgivningen tycker det 
är bra – många användare 

Positiv 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Tekno-ekonomiska krafter     
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Brister med det gamla systemet Ingen 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Ingen 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Den ansvarige för ekonomens 
preferenser är viktiga 

Positiv 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Konkurrenter Ingen 
inverkan 

Ingen 
inverkan 

Ingen 
inverkan 

Ingen 
inverkan 

Fördelar     
Kostnadsnedskärningar Ingen 

inverkan 
Ingen 

inverkan 
Ingen 

inverkan 
Positiv 

inverkan 
Flexibilitet Positiv 

inverkan 
Positiv 

inverkan 
Positiv 

inverkan 
Positiv 

inverkan 
Ökat fokus på kärnverksamhet Positiv 

inverkan 
Positiv 

inverkan 
Positiv 

inverkan 
Ingen 

inverkan 

Tillgång till specialiserade 
resurser 

Ingen 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Positiv 
inverkan 

Nackdelar     
Integritet & konfidentialitet Ingen/Positiv 

inverkan 
Ingen 

inverkan 
Ingen 

inverkan 
Positiv 

inverkan 
Tillgänglighet Ingen 

inverkan 
Ingen 

inverkan 
Ingen 

inverkan 
Ingen 

inverkan 
Tillit till leverantör Positiv 

inverkan 
Ingen 

inverkan 
Ingen 

inverkan 
Positiv 

inverkan 
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5. TOLKNING OCH ANALYS AV DEN EMPIRISKA 
INSAMLINGEN 

I detta avsnitt återfinns analysen vilken är baserad på den empiriska insamlingen som 
presenterades i föregående kapitel. Många av intervjusvaren var svävande och relativt korta. 
Detta kan tolkas som att det inte var speciellt mycket tanke bakom dessa faktorer men att de hade 
någon form av inverkan då de valde att ändå ta upp det i intervjuerna. Empirin kopplas till 
teserna som presenterades i kapitel 2. Teserna är baserade på teori, tidigare litteratur samt egna 
erfarenheter. 
 
Den första tesen är att säkerhetsaspekten har en positiv effekt på adoptionsbeslutet av 
molnbaserade redovisningstjänster hos mikroföretag. Säkerhetsaspekten, eller 
informationssäkerhet omfattar konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Baserat på 
genomförda intervjuer framgår det att några respondenter beaktade säkerhetsaspekten vid sitt 
beslut, men detta påverkade dem inte negativt i slutändan. Andra respondenter beaktade inte 
säkerhetsfrågan alls och påverkades således heller inte negativt. I svaren framgår det att 
respondenter till och med såg detta som en möjlighet att uppnå förbättrad säkerhet genom att 
använda molnbaserad redovisning. Detta är i överensstämmelse med tidigare studier som 
spekulerat kring huruvida säkerhetsaspekten verkligen påverkar små företag negativt (Carroll et 
al., 2011; Dimitriu & Matei 2015; Yigitbasioglu, 2015). Säkerhetsaspekten för mikroföretagen 
har en begränsad inverkan vid adoptionsbeslutet vilket inte är i enlighet med tidigare studier 
(Armbrust et al., 2010; Pearson & Benameur, 2010; Wu, 2013; Benlian & Hess, 2011; Lin & 
Chen 2012; Lian et al., 2014). IT-beslutsfattarna uttryckte en oro över huruvida systemet skulle 
vara tillgängligt vid behov eller inte, vilket är i paritet med vad tidigare studier har kommit fram 
till (Sultan, 2011; Lin & Chen, 2012; Gupta et al., 2013; Hsu et al., 2014). Däremot menade 
respondenterna att det inte upplevdes som ett stort problem då deras tidigare system har varit 
otillgängligt vid flera tillfällen, eller riskerar att bli otillgängligt. Detta borde inte upplevas som 
något stort problem då företag med färre än 10 anställda har begränsade resurser att själva 
säkerställa att tillgängligheten är tillfredsställande. Dessutom är inte redovisningssystemet ett 
verksamhetskritiskt produktionssystem varför tillgängligheten inte är lika kritisk för 
mikroföretagen. Gupta et al. (2013) menar å andra sidan att små till medelstora företag anser att 
molntjänster inte är tillräckligt pålitliga ur ett tillgänglighetsperspektiv vilket inte är helt 
överensstämmande med mikroföretagen i den här studien. IT-beslutsfattarna för mikroföretagen 
menar att det inte hade varit så många befintliga användare av molnbaserade redovisningstjänster 
om det inte förelåg en god tillgänglighet. 
 
Den andra tesen är att kostnadsnedskärningar inte har en avgörande roll vid adoptionsbeslutet av 
molnbaserade redovisningstjänster. Varför kostnadsnedskärningar inte är en självklar positivt 
relaterad fördel till adoptionsbeslutet som tidigare litteratur har kommit fram till (Arsenie- 
Samoil, 2011; Carroll et al., 2011; Habib et al., 2012; Lee et al. 2013; Gupta et al., 2013) beror 
på att redovisningssystem normalt inte utgör en stor investering för ett mikroföretag. Ofta räcker 
ett standardsystem och med relativt litet behov av anpassningar. Varför respondenternas svar i 
den här undersökningen skiljer sig åt från tidigare litteratur kan även bero på att dessa studier 
inte har behandlat användningsområdet redovisningen och heller inte mikroföretag. Vid sidan av 
tes två identifierades en annan intressant aspekt. Testperioden som molntjänstleverantörerna 
erbjuder attraherade mikroföretagen att prova molnlösningen för redovisningen. Det var en liten 
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investering att komma igång och en snabb uppstartsprocess. Testperioden gjorde det möjligt att 
bilda sig en uppfattning om huruvida det är till företagets fördel eller inte. Detta var troligen en 
av anledningarna till att de beslutade sig att adoptera en molnlösning för redovisningen. Ingen av 
respondenterna tog upp det Marston et al. (2011) och Yigitbasioglu (2015) lyfte fram, nämligen 
att de inte behöver betala för onödiga funktioner i redovisningsprogrammet som de inte 
använder.  
 
Den tredje tesen var att med en övergång till molnbaserad redovisning, där 
molntjänstleverantören hanterar en stor av IT-strukturen, kan mikroföretaget frigöra mer tid åt 
kärnverksamheten. Detta har därför en positiv inverkan vid beslutet att adoptera molnbaserad 
redovisning för mikroföretag. IT-beslutsfattarna ansåg att det var en fördel att inte längre behöva 
spendera tid och pengar på att underhålla sin IT-struktur och se till att redovisningsprogrammet 
fungerar. Företag undviker gärna att investera pengar i delar som inte ingår i företagens 
kärnverksamheter (Dimitriu & Matei, 2014). Habib et al. (2012) och Gupta et al. (2013) menar 
att tillgång till specialiserade resurser är något som framförallt gynnar och därmed attraherar små 
företag. Detta är i enlighet med IT-beslutsfattare för mikroföretag. Tillgången till kundsupporten 
var något som uppfattades positivt hos mikroföretagen då redovisningsekonomen för dessa 
ansvarar för flera arbetsuppgifter (Malhotra & Temponi, 2010) och har därmed inte tid att 
disponera till att underhålla redovisningsprogrammet och lösa eventuella IT-problem. 
Redovisningsekonomen får med en molnlösning för redovisningen därmed mer tid till sina andra 
ansvarsområden, vilket ökar företagets effektivitet och IT-beslutsfattaren blir således 
tillfredsställd.  

Den fjärde tesen var att flexibiliteten är en faktor med positiv inverkan på mikroföretagens 
adoptionsbeslut av molnbaserade redovisningstjänster. IT-beslutsfattarna för mikroföretagen 
anser att den ökade flexibiliteten en molnlösning medför är ett bra tillägg för verksamheten, 
vilket är i paritet med företag med fler än 10 anställda (Arsenie-Samoil, 2011; Benlian & Hess, 
2011; Gupta et al., 2013; Lee et al., 2013). Varför mikroföretagen ser den ökade flexibiliteten 
som en viktig faktor vid beslutet är att den som ansvarar över företagets redovisning även har 
andra arbetsuppgifter på företaget (Malhotra & Temponi, 2010). Därför är redovisningen något 
som hanteras och genomförs när det finns tid över och ofta på en annan plats än kontoret. Då blir 
den utökade möjligheten till åtkomst från valfri plats, som molnlösningen ger, en positiv faktor. 
 
Den femte tesen är att IT-beslutsfattare i mikroföretag tar hänsyn till vad den som hanterar 
redovisningen tycker om en molnlösning och detta är således en viktig faktor vid 
adoptionsbeslutet. IT-beslutsfattarna betonade vikten av att alla på företaget är nöjda och trivs 
med sina arbetsuppgifter och arbetssätt. Avseende antalet anställda på ett mikroföretag skapas 
det starka band mellan individerna, och om en väljer att lämna företaget på grund av att IT-
beslutsfattaren adopterar en ny teknologi som inte uppskattas finns det risk för att även de andra 
blir missnöjda. Detta återfinns även i tidigare litteratur, nämligen att IT-beslutsfattare bör ta 
hänsyn till de anställda avseende förändringar i arbetsstrukturen för att undvika konflikter 
(Abrahamson, 1996; Yigitbasioglu, 2015). Det framgår i svaren att företagen sannolikt hade 
väntat med att adoptera en molnlösning för redovisningen om redovisningsansvarige var en 
motståndare till detta. Därför kan denna aspekt ha en avgörande inverkan på beslutet och om den 
som hanterar redovisningen vill ha en molnlösning för redovisningen så kommer företaget 
sannolikt att välja en sådan. 
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Den sjätte och sista tesen handlar om att när mikroföretag ser att andra företag väljer en 
molnbaserad lösning för redovisningen så har det en positiv inverkan vid deras adoptionsbeslut. 
Det vill säga att många befintliga kunder hos molntjänsteleverantörerna samt införandet av 
modern teknologi uppfattas positivt. Abrahamson (1996) menar att företag kan adoptera 
teknologier utan att förstå vilka implikationer det får på företaget på grund av att det finns många 
andra företag som använder teknologin. Detta är överensstämmande med IT-beslutsfattarna för 
mikroföretag avseende adoption av molnbaserade redovisningstjänster. IT-beslutsfattarna 
upplevde inte en oro avseende informationssäkerheten (se tes 1 ovan). Detta menar dem beror på 
att det finns många befintliga användare av teknologin, och att alla dessa företag inte hade använt 
detta redovisningssystem om det var förknippat med stora risker. IT-beslutsfattarna har således 
påverkats av intressenter, interna såväl som externa. Det förekom att IT-beslutsfattare inte hade 
tillräckliga kunskaper om molnbaserade redovisningstjänster innan de blev upplysta av 
intressenter. Det borde räcka med att många andra, liknande företag, använder samma teknologi 
för att de själva ska våga införa detta. Detta är rimligt då mikroföretagen är okomplicerade i 
generell mening och ett adoptionsbeslut för molnbaserad redovisning är inte avgörande för 
verksamheten.  
 
Med hänsyn till de socio-psykologiska krafterna får tillitsaspekten en mindre betydelse för 
mikroföretagen. De intervjuade företagen är långt ifrån de första som väljer att adoptera 
molnbaserade redovisningstjänster och man kan längre inte påstå att det är en helt ny innovation. 
Respondenterna uttryckte att om leverantörerna inte levde upp till vad de lovar så hade det inte 
funnits så många befintliga användare som det gör idag. Om det finns många befintliga 
användare skapas en tillit hos mikroföretagen (Abrahamson, 1996). Vidare menar Abrahamson 
(1996) att IT-beslutsfattare vill upplevas som innovativa och framåttänkande. De intervjuade 
beslutsfattarna menar att det i viss utsträckning är viktigt att upplevas som moderna och 
framåttänkande och detta är något de potentiellt kan göra genom adoption av nya teknologier, 
men inte specifikt avseende molnbaserad redovisning. Aspekten med de externa intressenterna 
som omnämns i managementmodeteorin (Abrahamson, 1996), till exempel kunder och 
konkurrenter, går inte att applicera i detta avseende. Däremot framgick det i intervjuerna att 
beslutsfattarna tar hänsyn till uppfattningen hos de inom företaget. Det ger de anställda en seriös 
bild av företaget och visar att det är innovativt och modernt. För de interna intressenterna finns 
det med andra ord kopplingar till teorin. Detta visar de anställda att beslutsfattaren är uppdaterad 
om ny teknik och bryr sig om att göra de anställdas vardag enklare, vilket i sin tur skapar en 
bättre relation mellan ledningen och de anställda. Detta är i linje med Abrahamson (1996) som 
menar att IT-beslutsfattare vill upplevas som progressiva och rationella i sitt beslutsfattande. 
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6. SLUTSATSER 
 
De frågeställningar respondenterna ställdes inför baserades på en teoretisk referensram utifrån 
tidigare studier. Studiens problemformulering är:  
 
- Vilka huvudsakliga faktorer påverkar IT-beslutsfattare för mikroföretag att adoptera 
molnbaserade redovisningstjänster?  
 
Det framstår som att beslutsprocessen, när mikroföretag står inför ett adoptionsbeslut av 
molnbaserad redovisning, är relativt enkel och inte fullt strukturerad. Faktorerna som haft en 
påtaglig inverkan på adoptionsbeslutet av molntjänster hos icke-mikroföretag har inte alltid haft 
samma betydelse för mikroföretagen. Detta stämde även överens med de teser som presenterades 
tidigare i arbetet. Nedan återges slutsatserna från analysen av den empiriska insamlingen, 
strukturerat utifrån uppsatsen olika delmoment i syftet. Den första delen i syftet är att identifiera 
och förklara vilka för- och nackdelar IT-beslutsfattare för mikroföretag upplever i samband med 
deras adoptionsbeslut av molnbaserade redovisningstjänster. Den andra delen i syftet är att 
identifiera och förklara vilka socio-psykologiska och tekno-ekonomiska krafter som påverkar 
adoptionsbeslutet av molnbaserade redovisningstjänster hos IT-beslutsfattare för mikroföretag. 
 
Slutsatsen avseende vilka för- respektive nackdelar som påverkade IT-beslutsfattare i 
mikroföretag vid deras beslut att adoptera molnbaserad redovisning var att det upplevs bekvämt 
att överlåta ansvaret för hantering av IT-strukturen till en extern part. Genom detta får de tillgång 
till specialiserade resurser. Flexibilitet var också en faktor med positiv inverkan på 
adoptionsbeslutet. Att kunna hantera redovisningen från valfri plats med internetanslutning 
medför en uppskattad flexibilitet. Redovisningsekonomen för mikroföretagen ansvarar vanligtvis 
över fler arbetsuppgifter varför det är viktigt med den ökade flexibiliteten samt tillgång till 
specialiserade resurser. En helpdesk som tar hand om eventuella problem och underhåll av 
redovisningsprogrammet samt möjligheten att kunna hantera redovisningsarbetet från valfri plats 
leder till en eftertraktad möjlighet att ha ett ökat fokus på kärnverksamheten. IT-beslutsfattarna 
för mikroföretag tycker att testperioden molntjänstleverantören erbjuder är bra då det ger dem 
möjligheten att prova en molnlösning för redovisningen utan kostnad eller att behöva binda sig 
till något avtal.  
 
Slutsatsen avseende vilka krafter inom managementmodeteorin IT-beslutsfattare i mikroföretag 
upplever i samband med beslutet att adoptera molnbaserad redovisning är att de upplever en 
trygghet när andra uppger att de är nöjda med lösningen och att den fungerar bra för dem. Att 
många använder molnlösningar för redovisning uppfattas som ett kvitto på att det fungerar och är 
en tillförlitlig lösning. Det framkom även att det är viktigt att den person som ska använda 
systemet är nöjd med valet av lösning. I något fall var det en avgörande faktor då företaget hade 
valt att vänta med adoption om redovisningsansvarige hade haft en negativ inställning till detta. 
Det som IT-beslutsfattarna inte påverkades av, inom managementmodeteorin, var 
konkurrenstrycket samt strävan att upplevas som progressiva för företagets omgivning genom att 
adoptera det som anses vara nytt och modernt. Det senare gick att applicera i viss utsträckning, 
då IT-beslutsfattaren gärna vill visa för de anställda att det utvecklas och använder nya 
teknologier. Däremot gick det inte att applicera denna aspekt i managementmodeteorin för de 
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externa intressenterna då respondenterna menade att dessa intressenter varken är intresserade av 
eller känner till vilket system de använder för sin redovisning. 
 
Ett antal av de studerade faktorerna och krafterna hade ingen eller ringa betydelse vid 
mikroföretagens beslut att adoptera molnbaserad redovisning. Säkerhetsaspekten har ringa 
betydelse vid adoptionsbeslutet för mikroföretagen. Detta har visat sig bero på att 
mikroföretagen finner en trygghet i att det finns många andra företag, stora som små, som redan 
använder en molnbaserad redovisningslösning. Baserat på resonemanget om att antalet företag, 
som redan använder molntjänster, är stort så får även tillitsaspekten ringa betydelse vid 
adoptionsbeslutet. Mikroföretagen upplever en tillit till molntjänstleverantören utan att en direkt 
kontakt har etablerats. IT-beslutsfattarna tycker det är viktigt att demonstrera nytänkande genom 
att adoptera nya teknologier, bland annat molnbaserade redovisningstjänster. De vill gärna 
framstå som progressiva för företagets alla intressenter, men detta går inte att applicera för de 
externa intressenterna då det inte är känt, utanför företaget, vilket redovisningssystem företaget 
använder. Vidare har kostnadsnedskärningar ringa inverkan på adoptionsbeslutet av 
molnbaserade redovisningstjänster för mikroföretag då val av redovisningssystem utgör en liten 
kostnad för mikroföretagen. 
 
Det är relativt logiskt att ett beslut att sköta redovisningen i molnet, för ett mikroföretag, inte är 
ett avgörande eller verksamhetskritiskt beslut. Bolaget är betydligt mindre varför också 
verksamhetens komplexitet är begränsad. Dessutom är just redovisningssystem inte i samma 
utsträckning kopplat till de medverkande företagens kärnverksamhet. Det är så att säga inte ett 
vitalt produktionssystem. Ett eventuellt felaktigt adoptionsbeslut innebär en begränsad risk. 

6.1 Studiens bidrag 
Denna studies praktiska bidrag är dels till molntjänstleverantörer och dels till andra IT-
beslutsfattare för mikroföretag. Studien ger en förståelse för vad det är som har påverkat 
adoptionsbeslutet av molnbaserade redovisningstjänster hos IT-beslutsfattare i mikroföretag 
vilket är intressant för molntjänstleverantörer att få en ökad kunskap om. Då majoriteten av 
företagen i Sverige har färre än 10 anställda är även majoriteten av molntjänstleverantörernas 
kunder företag med färre än 10 anställda. Med denna förståelse av adoptionsbeslutet kan 
molntjänstleverantörerna anpassa strategier efter dessa givna faktorer för att på så sätt nå ut till 
mikroföretagen för att öka kundbasen. Vidare kan det vara värdefullt för IT-beslutsfattare i 
mikroföretag, som inte är en befintlig användare av en molnlösning, att förstå varför andra 
mikroföretag väljer att adoptera molnbaserade redovisningstjänster om de själva är osäkra över 
huruvida en molnlösning för redovisningen skulle tillföra något för verksamheten eller inte. 

Studien har också ett teoretiskt bidrag då tidigare studier avseende adoption av molnbaserade 
redovisningstjänster har behandlat företag med fler än 10 anställda och inom andra 
användningsområden än redovisningen. Dessutom har denna studie angripit problemet med en 
annan teori vilket har tillfört ett nytt perspektiv avseende adoptionsbeslutet av en molnlösning 
för redovisningen. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie var kvalitativ och genomfördes med semi-strukturerade intervjuer. En kvantitativ 
undersökning skulle vara intressant för att kunna verifiera denna undersöknings resultat och 
generalisera resultaten för populationen.  

En annan intressant aspekt denna studie inte har fokuserat på är att företagens omsättning eller 
vilken bransch de verksamma inom. En kvalitativ studie med fokus på, eller avgränsning inom 
olika branscher kan potentiellt komma fram till andra huvudsakliga faktorer som påverkar IT-
beslutsfattares adoptionsbeslut av molnbaserade redovisningstjänster. 
 
Ett annat förslag till fortsatt forskning är en liknande studie, fast med fokus på 
redovisningsfirmor. Skillnaden jämfört med denna studie är att redovisningen ingår i deras 
kärnverksamhet varför val av sådant system blir mer kritiskt. Detta skulle kunna leda till en 
annorlunda slutsats. 
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BILAGOR 

Intervjuguide 

1. Inför ert val av redovisningslösning - Vilka fördelar såg ni med molnbaserade 
redovisningstjänster? 
 

Om personen inte nämner kostnadsbesparingar, flexibilitet, tillgång till resurser 
eller ökat fokus på kärnverksamheten ställs även frågor om dessa. Dessutom 
kommer frågan att ställas huruvida vikten av att framstå som early adopter hade 
någon påverkan. 
 

2. Inför ert val av redovisningslösning - Vilka nackdelar såg ni med molnbaserade 
redovisningstjänster? 
 

Om personen inte nämner Integritet, säkerhet, tillgänglighet, tillit till leverantör 
eller ökad komplexitet ställs även frågor om dessa. 
 

3. Vilken påverkan hade andra företag i er omgivning, t ex konkurrenter, kunder, leverantörer, 
partners på ert val av molnbaserad lösning? 
 
4. Vad det en faktor i ert beslut att företaget vill upplevas som tidig användare av ny teknik? 
Utveckla gärna. 
 
5. Upplevde ni brister med det tidigare systemet? Utveckla gärna. 
 
6. Hur viktigt är det för dig att den som sköter redovisningen löpande är delaktig i 
beslutsprocessen? 
 
7. Finns det något ytterligare som ni vill lyfta fram avseende ert beslut att införa molnbaserad 
redovisning som inte fångats upp av frågorna ovan? 
 
 
 
 
 
 
 
 


