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Varför väljer företag/organisationer att använda en Application Service
Provider (ASP)?

Fredrik Augustsson (a98freau@student.his.se)

Sammanfattning
Outsourcing är en företeelse som, trots att den egentligen är relativt gammal, fått sitt
genombrott under 1990-talet. En Application Service Provider (ASP) är en ny typ av
företag som bygger vidare på konceptet för outsourcing. Genom att anlita en ASP kan
ett företag/organisation få tillgång till applikationer utan att behöva köpa licenser eller
hårdvara.

Det finns flera anledningar till att ett företag/organisation väljer att använda sig av
ASP. Genom att intervjua företag/organisationer som använder ASP har en
undersökning gjorts om vilka anledningar, så kallade faktorer, som varit avgörande då
beslutet att anlita en ASP togs. Utgångspunkten för undersökningen har varit
anledningar som ASP-marknaden och dess analytiker menar är orsaker till att ASP
väljs. Resultatet av undersökningen visar att de faktorer företagen uppgett varit
avgörande för beslutet att anlita en ASP i stor utsträckning överensstämmer med de
kända anledningar ASP-marknaden och dess analytiker presenterat.

Nyckelord: Application Service Provider, ASP, outsourcing, faktorer
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1 Inledning
Outsourcing är en företeelse som blir allt vanligare i företagsvärlden (Augustson,
1999). Det finns flera tolkningar av innebörden av outsourcing men enkelt beskrivet
innebär outsourcing att ett företag överlåter delar av sin verksamhet till en
utomstående part. Det kan finnas flera anledningar till att företag väljer outsourcing.
Som exempel kan nämnas minskade kostnader, möjlighet att få tillgång till
expertkunskaper inom ett visst område eller att frigöra resurser för att kunna satsa på
den egna kärnkompetensen (Augustson, 1999; Mylott, 1995; Minoli, 1995).
Augustson (1999) menar att det oftast är IT-tjänster som outsourcas även om
outsourcing också förkommer inom andra områden. Det stora genombrottet för
outsourcing kom 1994 då Rank Xerox valde att kontraktera ut hela sin dataavdelning
till EDS Client Server Group (Augustson, 1999). Detta var inte den första stora
affären där ett företag valde att kontraktera ut sin dataavdelning (vilket Kodak gjort
redan 1989) men det var första gången ett företag som ansågs ha mycket tekniskt
kunnande gjorde det. Detta hade, enligt Augustson (1999), stor betydelse för att
outsourcing skulle framstå som något som också tekniskt framstående företag kunde
använda sig av.

I slutet av 1990-talet gjorde en ny typ av outsourcingföretag entré på marknaden, så
kallade Application Service Providers (ASP) (Gillian & McCarty, 1999). En ASP
erbjuder företag möjligheten att hyra datorprogram och datorkraft, antingen via
Internet eller privata nätverk, istället för att de själva köper programlicenser och
avancerad hårdvara vilket ofta kostar mycket pengar (McKie, 1999). När ett företag
äger program kräver detta också att resurser för underhåll och support avsätts vilket
kan vara mycket kostsamt. Vid utnyttjandet av en ASP-tjänst är detta något som
kunden inte behöver tänka på eftersom det ingår i den tjänst som en ASP erbjuder.
Anledningarna till att ett företag har behov av att använda sig av en ASP kan, precis
som i fallet med traditionell outsourcing, vara flera. Då Application Service Providers
funnits endast ett fåtal år (Gillian och McCarty (1999) menar att de första ASP-
företagen började etablera sig mellan 1997 och 1998) finns det begränsat med
material om anledningar till att företag väljer att använda sig av en ASP. Det finns
heller inga undersökningar gjorda om varför svenska företag eller organisationer
väljer ASP. Detta gör enligt min mening att en undersökning om varför företag eller
organisationer väljer att använda sig av en ASP är intressant.

I detta examensarbete kommer jag att undersöka vilka faktorer som var avgörande för
de företag eller organisationer som valt att använda sig av en ASP. Med faktorer avses
de orsaker som fanns till att välja ASP. Detta kommer att undersökas genom
intervjuer med företag/organisationer som idag använder sig av en ASP. Det
förväntade resultatet av detta arbete är att få en bild av de faktorer som var avgörande
för valet av ASP samt att göra en jämförelse mellan dessa med de faktorer som
identifierats av ASP-marknaden.
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2 Bakgrund
Detta kapitel är tänkt att beskriva vad en Application Service Provider (ASP) är samt
ge en bakgrund till det problemområde som behandlas i rapporten. Kapitlet inleds
med en beskrivning av outsourcing. Därefter görs en beskrivning av vad ASP är, på
vilket sätt outsourcing och ASP är förknippade med varandra samt vad som skiljer
dem åt. I de följande kapitlen presenteras drivkrafter för ASP och problem som ASP-
markanden står inför. Slutligen redovisas faktorer som identifierats och som kan
användas som argument för att företag eller organisationer skall använda sig av en
Application Service Provider.

2.1 Outsourcing - vägen till ASP
”There’s no such word as ”outsourcing”. Look it up. It’s not in the dictionary.”

(Mylott, 1995, sid 9)

Att försöka ge en definition på ett ord som inte existerar kan verka omöjligt. Inte
desto mindre är outsourcing namnet på en företeelse som rönt stor uppmärksamhet
under 1990-talet (Augustson, 1999). Det Mylott (1995) påstår är dock riktigt eftersom
ordet outsourcing faktiskt inte existerar i något officiellt lexikon. Minoli (1995) menar
dock att konceptet för outsourcing funnits under en längre tid men att det är först
under 1990-talet som termen outsourcing börjat användas. På 1960-talet blev
outsourcing känt under namnet ”time-sharing” (McKie, 1999). Då var datorer stora,
komplexa och dessutom mycket dyra, vilket gjorde att det var ytterst få företag som
hade råd att äga dem (McKie, 1999). Detta gjorde att företag delade på processortid i
en sådan stordator som sköttes av någon utomstående part. Den utomstående parten
hyrde ut tillgången till processorkraften i datorerna, vilka ofta användes för
beräkningsintensiva uppgifter, till exempel beräkning av löner. Anledningen till att
behovet av ”time-sharing” försvann var, enligt McKie (1999), inte att det var en dålig
idé utan att företag fick möjlighet att själva äga en dator i samband med
introduktionen av de avsevärt billigare minidatorerna.

2.1.1 Vad är outsourcing?

Meningarna går isär om hur begreppet outsourcing skall definieras. Mylott (1995)
hävdar att begreppet enbart är förknippat med IT och IT-tjänster, eftersom det är
denna typ av tjänster som huvudsakligen varit föremål för outsourcing (Augustson,
1999). Minoli (1995) och Augustson (1999) menar dock att outsourcing kan gälla all
sorts verksamhet. Jag anser att en diskussion kring huruvida outsourcing innefattar
enbart IT eller inte är mindre relevant för att få en övergripande förståelse för
begreppet. Därför skall jag inte fördjupa mig i detta. Istället kommer jag att använda
mig av den definition Augustson (1999) ger:

”Utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt, till en extern
leverantör som sedan mot betalning förser organisationen med den aktuella
aktiviteten under en avtalad tid.”

(Augustson, 1999, sid 15)
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Augustsons definition har jag valt eftersom jag anser att den ger en tydlig och generell
definition av outsourcing. Viktigt att notera är att Augustson (1999) inte bedömer
tillfälliga inköp av resurser vara outsourcing. För att en outsourcingrelation skall
föreligga krävs det att behovet är regelbundet och att tjänsten köps kontinuerligt under
en avtalad tid. En annan förutsättning är enligt Augustson (1999) också att
leverantören av outsourcingtjänsten inte får vara ett helägt dotterbolag, vilket gör att
bolagisering av till exempel en IT-avdelning inte betraktas som outsourcing.

2.1.2 Varför outsourcing?

Outsourcing är ett begrepp som vuxit fram under 1990-talet. Många företags IT-
avdelningar hade då blivit stora och kostsamma och trots att de ofta var nödvändiga
för företagens verksamhet blev de ett problem (Augustson, 1999). Stora,
specialiserade IT-leverantörer började erbjuda företag och organisationer möjligheten
att överlåta drift och underhåll av IT-avdelningarna till en leverantör för att företagen
på så sätt skulle få möjlighet att satsa sina resurser på andra delar av sin verksamhet
(Augustson, 1999). För de företag som outsourcat sin IT-verksamhet betydde detta
oftast minskade kostnader för IT eftersom de tjänster de köpte av
outsourcingföretagen vanligtvis var billigare än företagens egna interna tjänster. Detta
var möjligt tack vare de stordriftsfördelar som outsourcingföretagen kunde dra nytta
av (Augustson, 1999).

Trots att beslut om outsourcing oftast grundar sig på de ekonomiska fördelar en
verksamhet kan dra av en sådan lösning, är ekonomi inte det enda argumentet
(Augustson, 1999). Augustson (1999) nämner bland annat två andra motiv till att
anlita en extern leverantör för IT-tjänster.

Det första, och kanske vanligaste motivet till outsourcing är enligt Augustson (1999)
en önskan om att fokusera på sin kärnkompetens. Genom att koncentrera investeringar
och tillgänglig kapacitet på det som görs bäst i verksamheten ökar chanserna till högre
avkastning på gjorda insatser (Augustson, 1999). Att överlåta verksamhet inom
områden där företagen själva är mindre framstående ger dem en möjlighet att dra
nytta av specialiserade leverantörers investeringar och specialistkunskaper
(Augustson, 1999).

Det andra motivet Augustson (1999) nämner är en variant på temat kompetens.
Värdet av IT anses då av organisationen vara strategiskt och viktigt för att företaget
skall kunna konkurrera på marknaden. IT blir då ett prioriterat område där
kostnaderna inte har någon större betydelse (Augustson, 1999). Istället är motivet att
säkerställa tillgången på de IT-lösningar som är nödvändiga för företagets fortlevnad.
Företagsledningen kan till exempel ha gjort bedömningen att IT-avdelningen är för
liten för att kunna attrahera kompetent personal eller att företagets ringa storlek inte
gör det möjligt för medarbetarna att utvecklas (Augustson, 1999). Det finns då en risk
att företaget inte klarar av att rekrytera och behålla kompetent personal, personal som
är nödvändig för företagets fortlevnad (Augustson, 1999). Att anlita en extern IT-
leverantör är då ett sätt att säkerställa det behov som företaget har.
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2.2 Vad är en Application Service Provider (ASP)?
International Data Corporation (IDC), som är ett analysföretag inom IT-området,
spådde 1997 att applikationer inom en snar framtid skulle levereras till kund efter en
modell då kunden skulle hyra applikationer istället för att köpa dem (Gillian &
McCarty, 1999). För att snabba upp implementationen av en applikation och
minimera riskerna och kostnaderna med dess livscykel (inköp, implementation och
underhåll) skulle en leverantör istället erbjuda paketlösningar med applikationer och
servicetjänster (Gillian & McCarty, 1999). Trots att outsourcing av underhåll av
applikationer redan existerade spådde IDC att detta nya sätt att leverera applikationer
skulle ge upphov till en ny typ av företag: Application Service Providers (ASP).

En ASP erbjuder företag alternativ till att själva köpa, implementera och underhålla
mjukvara genom att kombinera principerna för traditionell outsourcing med tillgången
till globala nätverk, som till exempel Internet eller privata nätverk (McKie, 1999).
McKie (1999) gör en liknelse mellan en ASP och en Internet Service Provider (ISP),
som sköter servrar kopplade till Internet för webb och e-posttjänster. McKie (1999)
menar att en ASP kan ses som en utveckling av en ISP. Skulle en ISP också ge sina
kunder tillgång till andra program, allt från ordbehandling till hela ekonomisystem,
har ISPn övergått till att bli en Application Service Provider (McKie, 1999).
Kunderna kan då kommunicera med dessa avlägset lagrade program genom sina
webbläsare (McKie, 1999) eller genom små enkla programskal, så kallade klienter,
som finns lagrade på de egna datorerna (Cherry Tree & Co., 1999). Det skall dock
noteras att en ASP inte är beroende av Internet då andra globala och privata nätverk
också kan användas för ASP-tjänster.

Precis som med begreppet outsourcing finns det flera åsikter om hur en ASP skall
definieras. De definitioner jag studerat anser jag inte skiljer sig nämnvärt från
varandra då formuleringarna av dem ofta är mycket lika. Istället är det författarens
egen tolkning av definitionen som skiljer dem åt. Det finns till exempel delade
meningar om kommunikationen med de program som kunden använder sker genom
kundens webbläsare (McKie, 1999; Butler, 2000) eller med hjälp av en klient (Cherry
Tree & Co., 1999) samt om kommunikationen sker över Internet eller via privata
nätverk. Min egen uppfattning är att alla varianter finns och att båda uppfattningarna
är riktiga. Den definition jag valt att använda mig av kommer från The ASP Industry
Consortium (2001), som är en sammanslutning för ASP-företag. Jag anser att The
ASP Industry Consortium ger en tydlig och generell bild av innebörden av ASP, då
den definieras på följande sätt:

”Application Service Providers (ASPs) deliver and manage applications and
computer services from remote data centers to multiple users via the Internet
or a private network.”

(The ASP Industry Consortium, 2001,

<http://www.aspindustry.org/faqs.cfm>, hämtad 2001-01-20)

Om en jämförelse görs mellan innebörden av den ovan nämnda definitionen av ASP
och IDCs beskrivning av det som de såg som en ny företagsmodell för några år sedan,
kan jag bara hålla med Gillian och McCarty (1999) när de konstaterar att ASP-
konceptet nu blivit verklighet. Gillian och McCarty (1999) menar att de flesta större
företag som tillhör IT-sektorn idag, oberoende av om de arbetar med mjukvara,
hårdvara, datalagring, service eller nätverkstjänster, har en ASP-strategi eller håller på
att utveckla en.
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2.2.1 Outsourcing och ASP

Hur hör då outsourcing ihop med ASP? Enligt Cherry Tree & Co. (1999) tillhör
Application Service Providers den grupp av företag som sysslar med outsourcing.
Detta belyses genom de tre kategorier som Cherry Tree & Co. (1999) delar in
outsourcing av IT i:

• Platform IT outsourcing. Leverantörer i denna kategori erbjuder bland annat
tjänster för underhåll av hårdvara, support och datasäkerhet. En lösning av denna
typ innebär ofta att till exempel personal, hårdvara eller utrustning överförs till
leverantören.

• Information utilities and Business Process Outsourcing (BPO). Fokus ligger i
denna kategori på att outsourca komplexa men vanligt förekommande
affärsprocesser som till exempel hantering av löner, utbetalningar eller mer
sofistikerade affärsfunktioner som finansiering och bokföring.

• Application outsourcing (AO). Denna grupp av outsourcingföretag arbetar med
skötsel och underhåll av applikationer. Ansvaret för applikationerna överlåts här
till leverantören. Två typer av företag återfinns i denna grupp: Företag som sysslar
med Application Maintenance Outsourcing och de som kallas Application Service
Providers, där ASP-företagen är det nyaste tillskottet till outsourcingmarknaden.
Trots att båda kategorierna har liknande verksamhet finns det några faktorer som
skiljer en ASP från ett företag som sysslar med Application Maintenance
Outsourcing.

2.2.2 Skillnader mellan Application Maintenance Outsourcing och ASP

Trots att ASP tillhör kategorin outsourcingföretag finns det skillnader mellan de
tjänster som dessa båda typer av företag erbjuder. Dessa skillnader anser jag vara
viktiga då de karakteriserar det som är kärnan eller värdet i den typ av tjänst som en
ASP erbjuder. Skillnaderna är också det som, enligt min mening, gör att ASP-
konceptet kan ses som en ny företeelse på outsourcingmarknaden. Cherry Tree & Co.
(1999) visar på dessa skillnader genom fyra aspekter: vem som äger applikationen,
var utrustningen och applikationerna finns, var IT-supporten finns och vilken typ av
applikationer det rör sig om.

Application Maintenance ASP

Applikationen ägs av kunden leverantören eller tredje
part

Utrustningen finns hos kunden eller leverantören leverantören

Supporten finns i den egna verksamheten eller på annan plats
på annan plats

Typ av applikation(er) egna eller standardapplikationer
standardapplikationer

(Baserad på Cherry Tree & Co., 1999)

Trots att ASP räknas till gruppen outsourcingföretag ger Cherry Tree & Co. (1999) en
ganska tydlig bild av de skillnader som finns mellan traditionell outsourcing och ASP.
Med ASP-konceptet så flyttas applikationerna och det mesta av den utrustning som
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krävs för att använda dem från kunden till leverantören. Butler (2000) menar att den
största skillnaden mellan outsourcing av applikationer och en ASP-lösning ligger i
ägandet och prissättningen. En outsourcad applikation ägs vanligtvis av användaren
och kräver bland annat stora investeringar och ständigt underhåll. En ASP, å andra
sidan, äger mjukvarulicenserna och distribuerar applikationerna till flera användare
via den delade infrastrukturen och delar därmed kostnaderna för ägandet på flera
parter (Butler, 2000).

2.2.3 Skillnader mellan outsourcing och ASP

Gillian och McCarty (1999) har satt upp fem kriterier som de anser karakteriserar en
ASP. I dessa punkter pekar Gillian och McCarty (1999) på viktiga skillnader i
tjänsterna mellan företag som erbjuder ASP-tjänster och företag som arbetar med
outsourcing. Dessa punkter anser jag ger en mer detaljerad bild av en del av de
skillnader som Cherry Tree & Co. pekar på.

• Fokus på applikationen. Det centrala med den service som en ASP erbjuder och
det som skiljer en ASP från andra outsourcingföretag, är tillgången till och
underhållet av en kommersiellt tillgänglig applikation. Traditionella
outsourcingföretag kan erbjuda tjänster där de till exempel sköter hela
affärsprocesser (Business Process Outsourcing) eller underhåll av nätverk och
hårdvara (Platform IT Outsourcing) hos kunden. Jag vill dock förtydliga att
Gillian och McCarty inte utesluter att outsourcingföretag också erbjuder underhåll
av applikationer, vilket framgår i nästa punkt.

• Säljer tillgången till applikationen. Genom en ASP kan dess kunder få tillgång
till nya applikationsmiljöer utan att behöva göra stora investeringar i mjukvara,
hårdvara, personal och andra resurser. En ASP kan erbjuda detta antingen genom
att själv äga programvaran eller genom ett kontrakt med mjukvaruföretagen som
ger ASP-företaget rätt att hyra ut den. Skillnaden mellan denna modell och den
modell av tjänster som traditionella outsourcingföretag erbjuder för underhåll av
applikationer ligger i ägandet. Då kunden utnyttjar en ASP-tjänst krävs inga egna
investeringar medan kunden vid outsourcingalternativet redan äger programvaran.

• Underhållet sköts centralt. Service och underhåll av applikationerna skall ske
centralt hos ASP-företaget och inte hos kunderna. Kunderna får tillgång till
applikationerna genom till exempel Internet eller hyrda anslutningar.

• En-till-många-tjänst. ASP-företagens service skall vara anpassad för ett en-till-
många-förhållande där standardlösningar (med få eller inga anpassningar) erbjuds
till många kunder under en avtalad period. Vid outsourcing av
informationssystemstjänster och underhåll av applikationer är förhållandet motsatt
då ett en-till-en-förhållande råder där varje lösning är anpassad för kundens unika
behov.

• Levererar enligt avtal. Trots att det kan vara flera parter som är involverade i en
ASP-lösning är ASP-företaget den som är ansvarig mot kunden för att tjänsten
levereras enligt avtal. Om något problem uppstår är det ASP-företagets ansvar att
lösa problemet även om det är någon annan part som levererar den berörda
tjänsten.
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2.3 Drivkrafter för ASP-utvecklingen
Detta kapitel är tänkt att ge en bakgrund till hur utvecklingen av ASP-konceptet blivit
möjlig samt vilka orsaker som ligger till grund för att de tjänster som ASP-företagen
tillhandahåller efterfrågas. Avsikten med detta är att ge en förståelse för de faktorer
som gjort det möjligt för ASP-konceptet att ta form samt visa på anledningar till att ett
företag eller en organisation kan ha nytta av en ASP.

Det finns några faktorer som möjliggjort utvecklingen av ASP-markanden samt ett
antal övriga faktorer som driver på utvecklingen av den (Cherry Tree & Co., 1999;
Butler, 2000). Cherry Tree & Co. (1999) delar in dessa i tre kategorier:
teknologiutvecklingen, tillgång till resurser och kompetenser samt affärsmässiga
drivkrafter. Det finns andra analytiker som tar upp samma faktorer även om de inte
gör en sådan uppdelning. Jag har dock valt att presentera dessa faktorer enligt de
kategorier som Cherry Tree & Co. (1999) satt upp eftersom jag anser att en sådan
uppdelning förtydligar de olika typerna av faktorer som påverkar utvecklingen av
ASP-konceptet.

2.3.1 Teknologiutvecklingen

Vad finns det för faktorer som gjort utvecklingen av ASP-konceptet möjlig? Butler
(2000) hävdar att en viktig faktor bakom ASP-modellens tillväxt är Internet och
framgången för nätverksbaserad databehandling. Genom det ökande
Internetanvändandet har mer resurser satsats på att göra Internet snabbare och mer
tillgängligt. Den ständigt pågående utvecklingen av lösningar för webben gör det
möjligt att övergå från att använda applikationer som finns lagrade i datorer lokalt hos
användarna till att använda applikationer lagrade på datorer på andra platser (Cherry
Tree & Co., 1999). Den tekniska utvecklingen har också möjliggjort tillgång till ökad
bandbredd till ett lägre pris. Detta har gjort att program som lagras på speciella servrar
på Internet (eller andra globala nätverk) och som körs över dessa nätverk med hjälp av
klient-/serverlösningar nu blivit ett användbart alternativ till att köra programmen på
egna datorer (Cherry Tree & Co., 1999). Detta har i sin tur drivit på visionen om
nätverksbaserad databehandling där information bearbetas och lagras centralt på
nätverket (Butler, 2000).

I takt med den växande acceptansen för webbläsare som användargränssnitt har
populariteten för webbapplikationer och applikationer för tunna klienter ökat (Cherry
Tree & Co., 1999). Dessutom använder många av dagens organisationer redan lokala
klient-/serverlösningar där program och data finns lagrade på organisationens egen
server. Att dela på applikationer i en klient-/serverlösning är därför något som dagens
användare är vana vid, enligt Cherry Tree & Co. (1999), vilket gör att förändringen
för användarna vid en övergång till ASP inte är så stor.

ASP-konceptet delar de problem med bland annat säkerhet och pålitlighet som e-
handel och e-business har idag. I takt med att dessa områden utvecklas kommer ASP-
konceptet att kunna dra fördelar och få användning av nya framsteg. (Cherry Tree &
Co., 1999)
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2.3.2 Tillgång till resurser och kompetens

Ett stort problem idag är bristen på kunnig arbetskraft inom IT-området.
Organisationer, och då speciellt de mindre, har inte möjlighet att avsätta den tid och
de kostnader som krävs för att rekrytera, utbilda och behålla IT-personal (Cherry Tree
& Co., 1999). Gillian och McCarty (1999) menar att det är lätt att attrahera kompetent
IT-personal när ett nytt modernt system skall implementeras men att det är svårt att
behålla denna personal när systemet tagits i bruk och behöver underhållas och
förvaltas. Gillian och McCarty (1999) påpekar att genom att anlita en ASP kan ett
företag få tillgång till den IT-personal som är svår att behålla.

Mindre företag och organisationer har vanligtvis inte samma möjlighet att använda sig
av avancerade programvaror och stora affärssystem i sin verksamhet eftersom
kostnaderna för inköp av dessa ofta är mycket stora. Med hjälp av ASP-konceptet kan
företag och organisationer få möjlighet att använda sig av programvaror och system
som de annars aldrig skulle ha råd att köpa och än mindre betala support för (Seymor,
1999). På detta sätt kan en liten organisation enligt Seymor (1999) få tillgång till
verktyg de annars aldrig skulle ha möjlighet att använda vilket ger dem samma
konkurrensfördelar som större organisationer har (Cherry Tree & Co., 1999; Seymor,
1999). Detta är värdefullt eftersom mindre företag ofta har samma behov som stora,
men inte i samma omfattning (Skalin, 2001b).

Många ASP-företag fokuserar på en speciell vertikal marknad, en specifik
affärsprocess eller en specifik applikation. Denna fokusering blir , enligt Cherry Tree
& Co. (1999), mycket värdefullt för organisationer som har speciella behov.

Programvaruutveckling är ett område som kan ställa till problem för företag och
organisationer eftersom dagens utvecklingsprocesser hela tiden förkortas. Detta
betyder att så snart ett företag implementerat och testat sin nya programvara släpps
nästa version av den (Gillian och McCarty, 1999). Ett annat problem med utveckling
av programvara är den långa tid det tar att utveckla och implementera den. Denna tid
kan enligt Cherry Tree & Co. (1999) kortas avsevärt med en ASP-lösning. Istället för
att lägga ner flera månader, eller till och med år, på ett mjukvaruprojekt kan samma
tid för en ASP-lösning mätas i dagar eller, som mest, veckor (Cherry Tree & Co.,
1999).

Företags och organisationers IT-avdelningar kämpar för att hänga med i den allt
snabbare utvecklingen av IT-området. Ett sätt att avlasta IT-avdelningarna är att låta
en ASP ta över ansvaret och kostnaderna för applikationerna (Cherry Tree & Co.,
1999). Eftersom IT-avdelningar ofta känner en viss oro över hur användbar en ny
applikation är och hur den kommer att accepteras av användarna, finns det ett visst
motstånd mot att implementera nya avancerade program (Cherry Tree & Co., 1999).
Med en ASP-lösning är det inte längre den lokala IT-avdelningen som tar riskerna
vilket kan göra att motståndet mot att införa ny programvara minskar (Cherry Tree &
Co., 1999).

2.3.3 Affärsmässiga drivkrafter

Inköp och skötsel av programvara kostar mycket pengar. Även om servicenivåer och
kostnader för dessa varierar mellan olika ASP-företag kan de totala kostnaderna för
ägandet av en programvara (total cost of ownership – TCO) minskas med mellan 30 –
50 procent om ett ASP-alternativ väljs framför alternativet att köpa och sköta
hårdvara och programvara själv (Cherry Tree & Co., 1999; ASP Industry Consortium,



2 Bakgrund

9

2001). Kunden kan också på ett enklare sätt beräkna de totala kostnaderna för en
mjukvara eftersom ASP-konceptet gör det möjligt att slippa oförutsedda kostnader
efter implementationen (Cherry Tree & Co., 1999). Med en ASP-lösning är det därför
möjligt för en kund att mer exakt beräkna kostnaderna för en specifik hård- och
mjukvarulösning genom de fasta avgifter som betalas till ASP-leverantören (ASP
Industry Consortium, 2001).

Med en ASP-lösning överförs ansvaret för implementation och underhåll av en
applikation samt den utrustning som krävs för att köra den, till en utomstående part.
På detta sätt kan en organisation fokusera sina resurser på att behålla och utveckla sin
kärnkompetens istället för att underhålla kostsamma IT-lösningar (Cherry Tree & Co.,
1999; ASP Industry Consortium, 2001). Eftersom organisationens IT-personal slipper
arbetet med underhåll av applikationer vid användandet av en ASP-lösning kan den
istället arbeta med att utveckla system och processer som stödjer utvecklingen av
kärnkompetensen (Cherry Tree & Co., 1999).

2.4 ASP i framtiden - Tveksamheter inför ASP-konceptet
Det finns några problem som är förknippade med ASP. Dessa behöver lösas, eller i
alla fall uppmärksammas, innan en vidare acceptans för ASP-konceptet infinner sig på
marknaden. Syftet med detta kapitel är att ge en balans till alla de positiva aspekter
som presenterats i tidigare kapitel samt att visa på att ASP-konceptet inte är fulländat.

2.4.1 Säkerhet

En av de mest centrala utmaningarna för ASP-konceptets framgång är, både enligt
Cherry Tree & Co. (1999) och Giotto (1999) osäkerheten kring den egna
informationen. De flesta organisationer känner oro inför att riskera att känslig
information hamnar i orätta händer genom att använda sig av en komplex relation
med en utomstående part (Cherry Tree & Co., 1999). Organisationer kommer
troligtvis att kräva högre säkerhet av ASP-företagen än de kräver av sin egen interna
organisation. Integriteten och bevarandet av kritisk information kommer, enligt
Cherry Tree & Co. (1999), att vara den viktigaste faktorn för ASP-konceptets
framgång.

En intressant synpunkt på säkerhetsaspekten kommer från Skalin (2001a). Skalin
(2001a) menar att trots att säkerheten är strategisk för en del företag, till exempel
Internetföretag, skall ändå ett övervägande göras om att köpa tjänsten från annat håll
eftersom det kan vara klokt att istället fokusera på att utveckla sina egna tjänster.
Ingen skulle till exempel komma på idén att låta reseföretag bygga flygplan (Skalin
2001a).

2.4.2 Tillgänglighet

En del av tveksamheterna kring de tjänster som en ASP tillhandahåller handlar om
frågor som tillgänglighet, skalbarhet, kapacitet på bandbredd samt redundans för data
och nätverk (Cherry Tree & Co., 1999). I ett servicenivåavtal (Service Level
Agreement - SLA) garanterar en ASP vissa förbestämda nivåer på den service som
erbjuds (Cherry Tree & Co., 1999). En typisk punkt i ett sådant avtal är den
tillgänglighet som ASPn garanterar. Exempelvis kan en ASP garantera en
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tillgänglighet på 98,9 procent, vilket innebär max 40 minuters stillestånd per vecka
(Cherry Tree & Co., 1999) medan andra ASP-leverantörer garanterar ända upp till
99,9 procents tillgänglighet (Giotto, 1999). Skalin (2001a) menar att tillgängligheten
ofta är en avgörande faktor vid val av ASP eftersom störningar kan kosta kunderna
stora pengar och drabba många användare. Det är dock inte självklart att högsta
möjliga tillgänglighet är att föredra eftersom tillgänglighet kostar pengar (Skalin
2001a). Kostnaderna för tillfälliga avbrott måste alltid ställas i relation till kostnader
för den högre säkerheten (Skalin, 2001a).

2.4.3 Kvalitet

Kvalitén på den service en ASP erbjuder värderas genom dess förmåga att garantera
frånvaron av känsliga knytpunkter (single point of failure), kapaciteten som finns för
att klara av tillfälliga toppar i nätverkstrafiken samt den förmåga en ASPs tjänster har
att få användarna att uppfatta systemet som att det vore lokalt (Cherry Tree & Co.,
1999).

Det krävs en avvägning mellan hur flexibel en ASP skall vara och omfattningen på de
tjänster den erbjuder. Detta kräver expertis på flera områden, till exempel vad gäller
applikationerna och implementationen av dem. Denna avvägning försvåras av att
organisationer kräver att en ASP skall vara flexibel för att kunna möta deras unika
behov (Cherry Tree & Co., 1999).

2.4.4 Programvaror

Även om det finns applikationer som är designade för att kunna användas över
Internet är merparten av den programvara som finns och används idag inte anpassad
för detta (Cherry Tree & Co., 1999; Gillian & McCarty, 1999) eftersom de saknar en
del av den funktionalitet som industriföretag kräver (Gillian & McCarty, 1999). Detta
gör att krav ställs på att till exempel affärssystem utvecklas för att kunna användas
över nätverk som till exempel Internet. Det finns också krav på att framtida
applikationer utvecklas med moduler som enkelt kan uppgraderas eller bytas ut för att
förbättra funktionaliteten (Cherry Tree & Co., 1999).

2.4.5 Har ASP någon framtid?

Som konstaterats ovan finns det vissa brister med ASP-konceptet. Företrädare för
analysföretaget GartnerGroup säger i Booker (2000) att det också finns ett visst
motstånd mot denna nya typ av IT-lösning vilket inte är konstigt med tanke på den
tröghet som råder inom stora IT-organisationer. Trots det verkar det som att det finns
en enighet kring synen att ASP-konceptet har en framtid. Booker (2000) refererar
vidare till GartnerGroup som menar att det är oklokt av företag att inte ta hänsyn till
de fördelar med bland annat lägre ägarkostnader som ASP-konceptet ger. En av de
största orsakerna till att företag kommer att använda sig av ASP i framtiden är den
stora bristen på IT-personal. GartnerGroup i Booker (2000) menar att även om det
inte är uppenbart just nu så kommer alla företag att använda sig av en Application
Service Provider i framtiden.
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2.5 Faktorer identifierade som orsaker till att välja en ASP-lösning
– en sammanfattning

Vad finns det för orsaker till att ett företag och en organisation väljer att anlita de
tjänster som en ASP erbjuder? Jag tror att dessa företag och organisationer har ett
behov av att antingen avlasta sin egen organisation eller söka lösningen på problem
som finns i den. I kapitel 2.3.2 och 2.3.3 redovisades ett antal drivkrafter för ASP-
markanden. I dessa drivkrafter anser jag att de möjliga orsakerna till att någon väljer
en ASP-tjänst finns. Jag kommer i detta kapitel att övergripande redovisa dessa. För
en utförligare beskrivning av dem hänvisar jag till kapitel 2.3.2 och 2.3.3.

• Brist på kompetent arbetskraft. IT-personal är en bristvara som är svår att
rekrytera, speciellt för mindre företag. Det är dessutom svårt att behålla personal
när ett mjukvaruprojekt är implementerat och går in i förvaltningsfasen.

• Möjlighet att utnyttja ny teknik och avancerad programvara. Genom ASP-
konceptet får mindre företag och organisationer möjlighet att använda samma
avancerade program som de stora företagen använder sig av. Dessa program
skulle annars vara alldeles för dyra för de mindre organisationerna att köpa in och
underhålla. Tillgången till dessa program gör det möjligt även för små
organisationer att hävda sig i konkurrensen.

• Utveckling och implementation av applikationer. Nya versioner av
programvaror kommer allt oftare eftersom utvecklingsprocesserna hela tiden
förkortas. Detta kan ställa till problem för organisationer eftersom de knappt
hinner implementera en version förrän den nästa släpps. Implementation av en
applikation tar dessutom lång tid, i vissa fall flera månader, ibland år. Med ASP-
modellen kan denna tid kortas ner till dagar eller som högst, veckor.

• Tillgång till teknisk expertis. Eftersom många ASP-företag fokuserar sin
verksamhet på specifika program eller specifika affärsprocesser blir de också
experter på dessa områden. En ASP kan till exempel erbjuda totallösningar för
åkeriföretag eller program för logistik. Sådan expertiskunskap kan vara mycket
värdefull för företag som verkar inom dessa branscher.

• Ägarrisker elimineras. Att utveckla och äga applikationer är förknippat med
vissa risker. Användarna kan till exempel bli missnöjda och vägra acceptera nya
applikationer. Detta kan göra att organisationen drar sig för att byta ut sina
applikationer, trots att det kanske behövs. När en ASP anlitas överförs dessa risker
från företaget till ASPn.

• Minimera totalkostnaden. Totalkostnaderna för en applikation kan minimeras
eftersom investeringar i hård och mjukvara görs centralt hos ASP-företaget.

• Likviditetsbehovet. Med en ASP-lösning ges möjligheten att enklare kunna
förutsäga behovet av likvida medel eftersom osäkerheten kring oförutsedda
kostnader förknippade med ägande och underhåll av applikationer försvinner.

• Möjligheten att fokusera på kärnkompetens. Genom att ansvaret för
implementation och underhåll av en applikation överförs till leverantören får
organisationen möjlighet att koncentrera sina resurser på att utveckla sin
kärnkompetens.
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• Öka effektiviteten för den egna IT-personalen. Då skötseln av applikationerna
som används i verksamheten överförs till leverantören ger detta den egna IT-
personalen utrymme att utveckla processer och system som stödjer och utvecklar
kärnkompetensen.
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3 Problembeskrivning
I detta kapitel kommer det problemområde som valts tillsammans med
problemdefinition, förväntat resultat och gjorda avgränsningar att presenteras.

3.1 Problemområde
Kostnaden för informationsteknik (IT) utgör ofta den största enskilda kostnadsposten i
en verksamhet idag (Falk & Olve, 1996). Ett sätt att minska denna kostnad är, enligt
Augustson (1999), att anlita ett outsourcingföretag som, mot en regelbunden avgift,
övertar drift och underhåll av hela eller delar av IT-verksamheten (Augustson, 1999).

En Application Service Provider (ASP) är en ny typ av företag på
outsourcingmarknaden (McKie, 1999). En ASP ger företag och organisationer
möjligheten att hyra de program, med tillhörande hårdvara, de behöver i sin
verksamhet, som ett alternativ till att de själva äger och underhåller dem (McKie,
1999). Programmen finns på en server hos leverantören och kunden får tillgång till
dem via Internet eller privata nätverk (McKie, 1999).

Det finns flera anledningar till att en verksamhet vill använda sig av en ASP. Förutom
potentialen i minskade kostnader finns bland annat möjlighet att få tillgång till
avancerade (och kostsamma) applikationer som annars skulle vara för dyra (Seymor,
1999), möjlighet att fokusera på kärnverksamheten (ASP Industry Consortium, 2001)
samt att få tillgång till personal med specialkompetens (Cherry Tree & Co., 1999).

Ett företags eller en organisations beslut om att anlita en ASP grundar sig på en eller
flera faktorer. Det kan till exempel finnas problem i verksamheten som kan lösas,
eller situationer som kan underlättas, genom att använda en ASP. Då ASP-tjänsterna
funnits endast några år på marknaden (Gillian & McCarty, 1999) finns det få
undersökningar gjorda om varför företag väljer en ASP. Av de källor som studerats i
kapitel 2 framgår det inte huruvida dessa är baserade på kundundersökningar eller
undersökningar hos företag som tillhandahåller ASP-tjänster. Detta anser jag gör en
undersökning ur kundperspektivet intressant. Källorna i kapitel 2 är dessutom
huvudsakligen utländska och det vore därför synnerligen intressant att göra en
undersökning bland svenska ASP-kunder för att få en bild av hur de resonerat inför
sitt val att anlita ett ASP-företag.

3.2 Problemställning
Avsikten med detta arbete är att undersöka vilka faktorer som var avgörande för ett
företag eller en organisation då beslut togs om att anlita en Application Service
Provider. Med faktorer avses de problem eller de situationer i verksamheten som
skulle åtgärdas/underlättas genom att en ASP-lösning valdes. När företagens och
organisationernas faktorer identifierats skall sedan en jämförelse göras med de, enligt
ASP-markanden, kända anledningar till att en ASP-lösning väljs (vilka presenterats i
kapitel 2.5) för att få en bild av hur väl dessa stämmer överens.
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Den fråga som skall besvaras i detta examensarbete är:

Vilken eller vilka faktorer låg till grund för kundens beslut då valet att anlita en
Application Service Provider gjordes?

Med kund menas här det företag eller den organisation som valt att använda sig av en
ASP-tjänst och faktorer avser de problem eller de situationer i företaget som kunden
ville lösa med hjälp av ASP.

3.3 Avgränsningar
Min avsikt med arbetet är inte att värdera företagens eller organisationernas val av de
faktorer som varit avgörande för beslutet, utan endast att undersöka på vilka grunder
de gjort sitt val av ASP. Avsikten är inte heller att värdera företagens eller
organisationernas specifika val av ASP-lösning.

3.4 Förväntat resultat

Resultatet förväntas identifiera den eller de faktorer som var avgörande för företagets
eller organisationens beslut att välja en ASP-lösning. Dessa identifierade faktorer
förväntas sedan antingen överensstämma med eller skilja sig ifrån de faktorer som
identifierats av ASP-marknaden och dess analytiker. Eftersom ASP är en form av
outsourcing, och de faktorer som identifierats för ASP i flera fall överensstämmer
med anledningar till outsourcing, ser jag det som sannolikt att de faktorer jag kommer
att finna i stor utsträckning redan är identifierade.
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4 Metod
För att det skall vara möjligt att svara på problemställningen i kapitel 3.2 är det
nödvändigt att använda någon form av metod. I detta kapitel beskrivs de metoder och
tekniker som jag anser kan vara lämpliga för att besvara min problemställning, vilken
eller vilka av dessa jag valt att använda mig av samt varför dessa har valts.

4.1 Typ av undersökning och angreppssätt
I detta examensarbete skall jag undersöka vilken eller vilka faktorer som låg till grund
för ett företags beslut att anlita en Application Service Provider. De olika typer av
undersökningar som finns kan, enligt Patel och Davidson (1994), delas in i tre
kategorier: explorativa, deskriptiva och hypotesprövande.

Explorativa undersökningar används när ett problemområde är outforskat och syftar
till att samla in så mycket kunskap som möjligt för att detta sedan skall kunna
användas för vidare studier (Patel & Davidson, 1994). Den information som samlas in
vid denna typ av undersökning skall belysa problemområdet från flera olika
perspektiv.

Deskriptiva undersökningar används då det redan finns viss kunskap om
problemområdet. Sådana undersökningar är ofta begränsade till att undersöka en eller
ett fåtal aspekter på ett problemområde (Patel & Davidson, 1994). Detta gör att denna
typ av undersökning kan göras mer detaljerad.

Om det finns omfattande kunskap om ett problemområde blir undersökningen
hypotesprövande vilket innebär att försök görs att härleda antaganden ur den kunskap
som redan finns. Dessa antaganden, hypoteser, prövas sedan mot verkligheten för att
se om de stämmer (Patel & Davidson, 1994).

För att svara på den problemställning som presenterades i kapitel 3.2 krävs det att den
undersökning som görs är beskrivande, det vill säga deskriptiv. Problemområdet är
förvisso relativt nytt men inte helt outforskat och viss kunskap finns därför redan.
Däremot finns det för lite kunskap för att undersökningen skulle kunna vara
hypotesprövande. Dessutom berör problemställningen endast en avgränsad del av
problemområdet vilket gör en deskriptiv undersökning lämplig.

Det finns enligt Patel och Davidson (1994) två angreppssätt på undersökningar, ett
kvantitativt och ett kvalitativt angreppssätt. Vilket av dessa som väljs beror på hur
problemet som skall undersökas är formulerat samt hur den data som samlas in är
tänkt att bearbetas (Patel & Davidson, 1994). Vid det kvantitativa angreppssättet
används ofta statistiska analysmetoder för att söka efter mönster i det insamlade
materialet (Patel & Davidson, 1994; Svenning, 1997). Kvantitativa undersökningar
utgår från en stor mängd data, ofta numerisk, och är mer precisa. Avsikten med denna
typ av undersökningar är att kunna göra generaliseringar utifrån insamlad data
(Svenning, 1997) samt att hitta frekvenser (Trost, 1993). Det kvalitativa
angreppssättet kräver istället att verbala analysmetoder används (Patel & Davidson,
1994). Vid kvalitativa undersökningar är mängden insamlad data mindre och av icke-
numerisk typ. Avsikten med en sådan undersökning är att exemplifiera istället för att
generalisera (Svenning, 1997). Enligt Trost (1993) används det kvalitativa
angreppssättet för att hitta mönster i insamlad data. Frågor som förknippas med det
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kvantitativa angreppssättet är av typen ”Var?”, ”Hur?” och ”Hur många?” medan
frågor som ”Vad är detta?” och ”Varför?” kopplas till det kvalitativa angreppssättet.
Patel och Davidson (1994) menar dock att de två angreppssätten är ytterligheter och
att forskning vanligtvis befinner sig någonstans mittemellan vilket innebär att verbala
analyser kan förekomma vid kvantitativa undersökningar och att statistiska analyser
förekommer vid kvalitativa undersökningar.

För att undersöka problemställningen i kapitel 3.2 kommer jag att använda ett
kvalitativt angreppssätt. Detta är lämpligt eftersom syftet i första hand är att
exemplifiera och inte generalisera då frågan i problemställningen lyder: Vilken eller
vilka faktorer låg till grund för kundens beslut då valet att anlita en Application
Service Provider gjordes? Med avseende på denna formulering kommer de data som
samlas in inte att bestå av numeriska värden vilket betyder att verbal analys är mest
lämplig att använda. Jämförelser mellan insamlad data samt mellan insamlad data och
de faktorer som presenterats i kapitel 2.5 kommer dessutom att göras med avsikten att
hitta mönster.

4.2 Verktyg för insamling av data
Det finns ett antal tekniker för att samla in data då en undersökning görs. Bland de
tekniker som Patel och Davidson (1994) nämner finns intervju och enkät som båda
kan användas då en kvalitativ undersökning skall göras. Båda teknikerna innebär att
en eller flera personer, så kallade respondenter, får svara på frågor som antingen ställs
direkt till respondenten (intervju) eller via ett frågeformulär som skickats till
respondenten med till exempel post (enkät) (Patel & Davidson, 1994).

Dahmström (1996) menar att en stor fördel med enkäter är att det ett billigt sätt att
genomföra en undersökning på. Skall en större grupp ingå i undersökningen är
enkäter lämpliga eftersom de enkelt kan skickas ut till respondenterna till en relativt
låg kostnad. Enkäten ger också möjlighet att inkludera många typer av frågor
eftersom respondenten själv väljer när frågorna skall besvaras (Dahmström, 1996). En
annan fördel är att ingen otillåten påverkan av respondenten förekommer
(Dahmström, 1996). Nackdelar med enkäter är bland annat att frågorna inte kan
förtydligas och att det inte är säkert att alla frågor blir besvarade. En ytterligare
nackdel är att risken för bortfall är stor (Dahmström, 1996).

Intervjuer kan genomföras antingen som besöksintervjuer eller som telefonintervjuer
(Patel & Davidson, 1994). Gemensamma fördelar för båda typerna är att intervjuaren
har möjlighet att förtydliga frågorna för respondenten om dessa skulle missförstås
samt att ställa följdfrågor så att svaren som erhålls blir så uttömmande som möjligt.
Dessutom är risken för bortfall mindre än vid enkäter (Dahmström, 1996). Vid
intervjuer finns det dock en risk att intervjuaren styr respondenten för mycket, vilket
gör att ledande frågor bör undvikas. En ytterligare nackdel med intervjuer är att de är
relativt tidskrävande (Dahmström, 1996).

Det som skiljer de båda intervjutyperna åt, förutom sättet de genomförs på, är att det
vid telefonintervjuer är lämpligt att begränsa antalet frågor som ställs eftersom en
sådan intervju inte bör ta för lång tid (Dahmström, 1996). Frågorna bör heller inte
vara för komplicerade vid telefonintervju eftersom det är svårt att hålla intresset uppe
hos respondenten någon längre tid då respondenten och intervjuaren inte ser varandra
(Dahmström, 1996). Svaren som erhålls vid en telefonintervju blir troligen inte alltid
så genomtänkta eftersom de skall lämnas med relativt kort betänketid (Dahmström,
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1996). Fördelar med telefonintervjuer är enligt Dahmström (1996) bland annat
snabbheten samt att tekniken är billig och enkel jämfört med besöksintervjuer.

Fördelar med en besöksintervju är till exempel att det är möjligt att ställa fler och mer
komplicerade frågor jämfört med telefonintervju (Dahmström, 1996). Det är också
lättare att få respondenten att behålla intresset för att svara på frågorna under hela
intervjun. En nackdel med besöksintervjuer är att de kostar mycket pengar och tar
mycket tid i anspråk vilket bland annat beror på att intervjuaren måste resa till
respondenten (Dahmström, 1996).

Då de frågor som behöver ställas för att besvara frågeställningen i detta
examensarbete med stor sannolikhet kräver att följdfrågor ställs, för att få mer
detaljerade och uttömmande svar, kommer jag att göra intervjuer. Med enkät finns
inte denna möjlighet vilket gör att det finns en risk att svaren som erhålls vid
enkättekniken inte är detaljerade och uttömmande nog för att kunna analyseras.

För att finna de faktorer som var avgörande för företaget eller organisationen då de
valde ASP kommer de svar respondenterna ger under intervjuerna att analyseras. För
att få så uttömmande och detaljerade svar som möjligt anser jag att besöksintervjuer
är mest lämpligt då denna teknik ger respondenten en bättre förutsättning för att tänka
efter och formulera sina svar. Trots att besöksintervjuer är mer kostsamma och
tidskrävande än telefonintervjuer anser jag att de fördelar besöksintervjuer har mot
telefonintervjuer ger högre kvalitet på de svar som erhålls från respondenterna. Detta
anser jag är av stort värde för att resultatet skall bli så bra som möjligt.

4.3 Standardisering och strukturering
Det finns två aspekter att beakta när frågor skall tas fram inför intervjuer (Patel &
Davidson, 1994). Dessa aspekter är frågornas grad av standardisering och
strukturering. Graden av standardisering anger i vilken omfattning frågorna är
förberedda och i vilken utsträckning den inbördes ordningen på frågorna är bestämd
(Patel & Davidson, 1994). Vid låg grad av standardisering formulerar intervjuaren
frågorna under intervjun och ställer dem i den ordning som är lämpligt för den unika
intervjusituationen. Vid hög grad av standardisering är förhållandet det motsatta.
Frågorna är då i förväg bestämda och de ställs i en på förhand given ordning (Patel &
Davidson, 1994). Helt standardiserade intervjuer används till exempel när det krävs
att svaren från de olika respondenterna skall kunna jämföras och ställas mot varandra.
Graden av strukturering anger i vilken omfattning respondenten får svara fritt på
frågorna (Patel & Davidson, 1994). Är frågorna helt strukturerade används fasta
svarsalternativ, till exempel ”ja” och ”nej”. Vid låg grad av strukturering används
frågor utan svarsalternativ, så kallade öppna frågor (Patel & Davidson, 1994). Precis
som med det kvantitativa och kvalitativa angreppssättet kan olika grader av
standardisering och strukturering användas. På detta sätt kan intervjuer anpassas för
olika användningsområden (Patel & Davidson, 1994). Skall en kvalitativ analys av
insamlad data göras bör frågorna ha en låg grad av standardisering och låg grad av
strukturering (Patel & Davidson, 1994).

Eftersom jag beslutat mig för att använda ett kvalitativt angreppssätt för min
undersökning innebär det att de intervjuer som jag skall genomföra bör ha en låg grad
av strukturering. Dessutom, med avseende på den frågeställning som skall
undersökas, är det inte möjligt att förutse de svar respondenterna kommer att ge. Den
kvalitativa analysen bör också enlig Patel och Davidson (1994) ha en låg grad av
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standardisering. Jag anser dock att det går att göra en kvalitativ analys även om
intervjuerna har en högre grad av standardisering. Bryman (1997) menar till exempel
att en teknik som är vanlig vid kvalitativ forskning är intervjuer ostrukturerade.
Författaren nämner dock inte huruvida intervjuerna skall vara standardiserade eller
inte. Den problemställning som skall undersökas är väl avgränsad och jag anser därför
att det är lämpligt att förbereda och ställa samma frågor till alla respondenter.
Eftersom jag inte har någon erfarenhet av att intervjua är det dessutom rent olämpligt
att jag använder mig av en ostandardiserad intervju eftersom jag anser att det kräver
stor erfarenhet och skicklighet för att kunna genomföra en sådan intervju på ett
tillfredsställande sätt. Intervjuerna i min undersökning kommer därför att ha hög grad
av standardisering och låg grad av strukturering.

4.4 Val av undersökningsobjekt
Eftersom det är omöjligt att på förhand veta vilka företag eller organisationer som
använder sig av ASP är min avsikt att kontakta leverantörer av ASP-tjänster och på så
sätt komma i kontakt företag som använder dessa tjänster. Mitt beslut att genomföra
personliga intervjuer innebär också att dessa kommer att bli tidskrävande och
kostsamma. Avsikten är därför att i första hand söka intervjuer på företag eller
organisationer i mitt närområde för att minimera kostnaderna för resor. Eftersom den
undersökning jag skall göra är kvalitativ bör antalet undersökningsobjekt vara färre än
vid en kvantitativ undersökning, bland annat med avseende på den typ av material
som kommer att samlas in. Eftersom syftet med undersökningen är att exemplifiera
och inte att generalisera finns heller inga krav på att urvalet skall vara statistiskt
säkerställt. Under dessa förutsättningar anser jag att en lämplig utgångspunkt för
undersökningen är att söka kontakt med fem företag eller organisationer. Skulle det
visa sig att möjlighet finns inom ramen för detta arbete att kontakta ytterligare företag
kommer detta att göras.

Respondenterna på de olika företagen/organisationerna bör vara personer som har
kunskap om ASP och hur företaget använder sin ASP-tjänst. För att få korrekta och
detaljerade svar på de frågor som jag planerar att ställa under intervjuerna bör
respondenterna dessutom ha deltagit i beslutet att välja ASP eller åtminstone ha god
kunskap om varför beslutet togs.

4.5 Gjorda val
Nedan följer en sammanfattning av de val som gjorts i kapitel 4.1-4.4 och som skall
ligga till grund för det fortsatta arbetet med att besvara problemställningen i kapitel
3.2.

• Den typ av undersökning som valts för att besvara problemställningen i detta
arbete är deskriptiv med ett kvalitativt angreppssätt.

• Insamling av data för undersökningen kommer att göras genom besöksintervjuer.

• De frågor som skall ställas under intervjuerna kommer att ha hög grad av
standardisering och låg grad av strukturering

• De respondenter som skall intervjuas bör vara väl insatta i företagens/
organisationernas sätt att använda ASP och de skall dessutom ha deltagit i, eller i
alla fall ha god kunskap om, beslutet att anlita en ASP.
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5 Genomförande
I detta kapitel beskriver jag hur jag gått tillväga för att samla in den information jag
behövt för att besvara min problemställning. Då jag i kapitel 4.2 valt att använda mig
av personliga intervjuer för att samla in denna information beskrivs först hur
intervjufrågorna utformats. Därefter beskriver jag hur jag hittat och kontaktat de
respondenter som ingått i undersökningen. Sedan beskrivs förberedelserna som
gjordes inför intervjuerna, och därefter görs en kort presentation av företagen och
respondenterna samt en sammanfattning av intervjuerna.

5.1 Utformning av intervjufrågor
Eftersom jag valt intervju som teknik för att samla in information (se kapitel 4.2) för
att besvara min problemställning behövde jag konstruera ett antal intervjufrågor (se
bilaga 1). Frågorna utformades enligt de riktlinjer Patel och Davidson (1994) ger.
Bland annat bör långa och ledande frågor samt frågor i form av negationer undvikas.
Det är dessutom viktigt att tänka på den ordning frågorna ställs. Intervjufrågorna
delades upp i tre delar, allmänna/inledande frågor, huvudfrågan samt avslutande
frågor. Detta gjordes med den så kallade ”tratt-tekniken” i åtanke som innebär att
intervjun inleds med frågor av allmän karaktär för att sedan övergå till att vara mer
specifika (Patel & Davidson, 1994). Syftet med de allmänna frågorna var att få en bild
av företaget och dess verksamhet, vem respondenten var och respondentens syn på
ASP samt hur ASP används av företaget. Dessa uppgifter ansåg jag vara viktiga för
att kunna sätta respondentens svar i perspektiv till den erfarenhet företaget och
respondenten har av ASP. Huvudfrågan var den som var tänkt att besvara
problemställningen i detta arbete och avsikten var att stor vikt skulle läggas på denna
fråga under intervjuerna. De avslutande frågornas syfte var att få respondentens syn
på om, och i så fall hur, ASP-användningen påverkat företaget samt att få övriga
kommentarer kring hur företaget ser på sin ASP-användning. De flesta av frågorna
var av öppen karaktär där respondenten fick stor frihet att formulera sina svar. Detta
ansåg jag vara nödvändigt då jag ville undvika att påverka respondentens svar. På
detta sätt skulle jag också få möjlighet att ställa följdfrågor för att få mer detaljerade
svar om det skulle behövas. Detta var speciellt viktigt för min huvudfråga då de svar
som gavs här helst skulle vara så uttömmande som möjligt.

5.2 Söka företag som använder ASP
Att komma i kontakt med företag som använder sig av ASP visade sig inte vara
alldeles enkelt. Mitt mål var att få kontakt med fem företag vilket jag ansåg var ett
rimligt antal då min avsikt var att genomföra personliga intervjuer på plats i den egna
verksamheten. Eftersom det är omöjligt att på förhand veta om ett företag använder
ASP valde jag att kontakta leverantörer av ASP-tjänster. Till min hjälp hade jag en
förteckning av ASP-leverantörer som publicerats i tidskriften eVärlden nr 1, 2001.
Innan en ASP-leverantör kontaktades besökte jag respektive leverantörs hemsida på
Internet för att läsa om de tjänster de erbjuder, därför att jag i första hand letade efter
företag som använde sig av ASP-tjänster för viktiga funktioner i sin verksamhet, till
exempel ekonomisystemfunktioner. På detta sätt kunde jag göra mig en bild av hur
omfattande deras tjänsteutbud var och på så sätt fokusera på att kontakta de
leverantörer som hade ett brett utbud av tjänster. Intentionen var att i första hand
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kontakta dessa leverantörer då jag antog att de troligtvis hade ett större antal av
kunder än leverantörer med ett mer begränsat tjänsteutbud.

Nio leverantörer ringdes upp i syfte att få komma i kontakt med någon på företaget
som var ansvarig för kundkontakter för företagets ASP-tjänster. För den
kundansvarige redogjorde jag sedan för mitt examensarbete och min önskan om att få
en kontakt förmedlad till någon eller några av deras kunder. Detta visade sig vara
svårare än jag trott. Av nio kontaktade leverantörer var det till slut bara två som var
villiga att lämna ut namn på någon av sina kunder. De övriga leverantörerna antingen
vägrade att lämna ut namn på sina kunder med hänvisning till att ämnet var känsligt
eller så bad de att få återkomma efter att de undersökt vilka möjligheter de hade att
förmedla någon kontakt. När företagen senare återkom resulterade det tyvärr i
negativa besked. En av leverantörerna lät meddela att trycket på företag som använder
ASP för närvarande är mycket stort eftersom press och media ständigt söker företag
för att själva kunna göra intervjuer varför det förmodligen skulle blir mycket svårt att
få någon att ställa upp. Detta sammantaget resulterade i att jag endast fick namn på tre
företag som använder ASP.

Även om mitt mål om att få kontakt med minst fem företag inte uppnåtts beslutade jag
mig för att gå vidare och genomföra mina intervjuer. Ett mindre antal intervjuer ger
förstås ett klent underlag för mitt resultat även om syftet med undersökning inte var
att generalisera utan att exemplifiera. Trots dessa brister i underlaget för intervjuerna
ansåg jag att det ändå fanns en möjlighet att min problemställning skulle kunna bli
besvarad.

Då några av de leverantörer som kontaktades presenterade referenskunder på sina
hemsidor hade ett alternativt tillvägagångssätt varit att jag direkt tagit kontakt med
dessa kunder. Beslutet att inte göra det grundar sig i mitt antagande att dessa företag
förmodligen redan gjort ett flertal intervjuer med till exempel press och media och att
de svar jag skulle få av dem i förväg var planerade eftersom de säkerligen fått
liknande frågor tidigare. Då jag fann ett mervärde i att intervjua ”vanliga” företag, det
vill säga företag som vanligtvis inte svarar på frågor om sitt ASP-användande,
beslutade jag mig för att detta alternativa tillvägagångssätt inte skulle användas.

5.3 Kontakttagande med respondenter
De tre företagen som kontaktades visade sig alla vara positivt inställda till en intervju.
Av ASP-leverantörerna hade jag också fått namnet på den kontaktperson de hade på
företaget. Samtliga dessa visade sig också vara lämpliga respondenter. Jag förklarade
att min avsikt var att låta intervjuerna göras konfidentiellt om de inte uttryckligen
önskade medverka med namn. Jag hade beräknat att intervjun skulle ta mellan 30 och
40 minuter beroende på hur mycket respondenten hade att berätta. För att vara säker
på att det skulle finnas ordentligt med tid under intervjun bad jag respondenten avsätta
60 minuter vilket jag ansåg borde vara tillräckligt för att respondenten inte skulle
känna sig stressad om intervjun drog ut på tiden. Då överenskommelse om tid för
intervju gjorts över telefon skickades ett e-postmeddelande till respondenten för att
bekräfta tiden för intervjun. En kort beskrivning av mitt examensarbete och den
frågeställning som skulle besvaras samt uppgifter om telefon och e-postadress, i de
fall de skulle behöva komma i kontakt med mig innan intervjun, skickades också med.
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5.4 Förberedelser inför intervjuer
Patel och Davidson (1994) menar att det är viktigt att göra vissa förberedelser inför en
intervjusituation. Detta gäller bland annat frågornas utprovning samt hur
intervjusvaren skall registreras.

Patel och Davidson (1994) framhåller vikten av utprovningen av frågorna inför en
intervju. Detta görs genom en pilotintervju där resultatet av intervjun utvärderas och
eventuella justeringar av frågorna kan göras för att få ett bättre resultat (Patel &
Davidson, 1994). Eftersom antalet företag som stod till mitt förfogande var ytterst
begränsat ansåg jag att en pilotintervju ej var möjlig att genomföra. Istället gjordes en
extra genomgång av intervjufrågorna där jag funderade kring vilka svar som kunde
ges och hur dessa svar skulle kunna följas upp med följdfrågor. För varje fråga gjorde
jag anteckningar om vilken typ av information jag sökte för att jag under intervjun
skulle ha en möjlighet att kontrollera att så många aspekter som möjligt täckts in för
att svaren på frågorna skulle bli så uttömmande som möjligt. Detta var särskilt viktigt
för min huvudfråga. Jag var medveten om att risk fanns att vissa följdfrågor kunde bli
ledande och min avsikt var naturligtvis att detta skulle undvikas så långt det var
möjligt.

Det finns två sätt att registrera svaren vid en intervju, genom att göra anteckningar
eller genom bandinspelning (Patel & Davidson, 1994). En stor fördel med att spela in
intervjun jämfört med att göra anteckningar är att intervjuaren kan koncentrera sig på
frågorna och de svar som ges av respondenten (Trost, 1993). Andra fördelar är att
respondentens svar registreras exakt (Patel & Davidson, 1994) och att möjlighet ges
att gå tillbaka till inspelningen flera gånger om något skulle vara oklart (Trost, 1993).
Med detta som utgångspunkt beslutade jag därför att använda mig av en bandspelare
under intervjuerna, naturligtvis med respondenternas tillstånd. En betänklighet som
fanns kring användandet av bandspelare var att det vanligtvis är ett omfattande arbete
att skriva ut intervjuerna när bandinspelning har använts. Patel och Davidson (1994)
menar att en timmes intervju tar mellan fyra och sex timmar att skriva ut, ett arbete
som alltså tar både tid och kostar pengar. Något som kan vara negativt med att
använda en bandspelare under intervjuer är det kan verka besvärande eller hämmande
på respondenten (Trost, 1993) eftersom en del personer inte vill bli inspelade på band.
Trots detta brukar det inte vara några problem med att få respondenten att prata vid
intervju med bandspelare, men det kan hända att de svar som ges blir mindre spontana
eftersom respondenten inte vill verka ologisk eller oförnuftig (Patel och
Davidson,1994). Jag ansåg att trots de nackdelar bandinspelning för med sig var ändå
fördelarna med denna teknik större. Att använda bandspelare gav mig möjligheten att
helt fokusera på intervjun och de svar respondenten gav istället för att behöva
koncentrera mig på att göra anteckningar och lägga energi på att dessa skulle bli
tydliga.

5.5 Intervjuer
I detta avsnitt ges en kort sammanfattning av varje intervju samt en presentation av
respondenterna och de intervjuade företagen. Därefter sammanfattas varje
respondents svar på intervjuns huvudfråga. Denna del är främst hämtad från svaren på
de allmänna frågorna samt intervjuns huvudfråga. De fullständiga intervjuerna
presenteras i sin helhet i bilaga 2.
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5.5.1 Intervju 1

Den första intervjun (se bilaga 2, sid 1-4) gjordes på ett företag som här kommer att
kallas Företag 1. Respondenten verkade ha stor kunskap om ASP och visade stort
intresse och engagemang. Intervjun blev dock aningen rörig eftersom en diskussion
kring begreppet ASP tog fart då meningarna var något delade om hur ASP skall
definieras. Denna diskussion påverkade inte intervjun och de givna svaren negativt på
något sätt men efter den diskussionen var det svårt att styra upp resten intervjun vilket
gjorde att några av frågorna inte blev besvarade. Respondenten gav dock tydliga svar
på huvudfrågan, vilket ändå var det primära målet med intervjun. Detta tillsammans
med respondentens positiva inställning gjorde att intervjun ändå kändes relativt
lyckad.

Företaget har funnits i drygt ett år, har 10 anställda och är verksamt inom området e-
handel. Respondenten är teknisk chef och har arbetat på företaget sedan starten för
drygt ett år sedan. Företagets affärsidé är att fungera som ett transaktionsverktyg
mellan köpare och säljare av en viss typ av livsmedel och råvaror för dessa på
Internet. Transaktionsverktyget fungerar ungefär som en sluten marknadsplats med
exklusiva kanaler för säljare och köpare där båda parter kan sälja och köpa under egna
villkor. Företaget erbjuder också sina kunder möjligheten att använda
affärssystemsfunktioner för e-handel och transaktioner mellan köpare och säljare.

Grunden för e-handelssystemet är ett affärssystem från företagets ASP-leverantör
vilket har utökats med en egendesignad e-handelslösning som, så att säga, lagts
”ovanpå” den befintliga produkten från leverantören. Affärssystemet och e-
handelslösningen, som utvecklats i samarbete med ASP-företaget, körs och underhålls
hos leverantören. Företaget får tillgång till sin programvara genom en
Internetförbindelse till ASP-leverantören, där de kan administrera den egenutvecklade
applikationen. Administration kan ske antingen via ett webbgränssnitt eller via ett
speciellt programskal, en så kallad klient. Företagets kunder använder ett
webbgränssnitt (också via Internet) för att få tillgång till e-handelslösningen på
Internet. ASP-lösningen har varit i drift i ungefär 9 månader. Företaget har också ett
lokalt nätverk med en filserver för vanliga kontorsapplikationer, exempelvis Office.

Varför valde ni att anlita en Application Service Provider? Vilka var de faktorer som
låg till grund för ert beslut?

Företagets motiv till att välja en ASP-lösning var enligt respondenten två. För att
kunna sköta driften av affärssystemet och e-handelslösningen hos det egna företaget
menade respondenten att det skulle vara nödvändigt att anställa personal som var
experter på detta. Eftersom företaget är litet skulle det enligt respondenten vara svårt
att ha den kompetensen på plats. Med ASP-lösningen kan företaget istället dra fördel
av de stordriftsfördelar leverantören erbjuder genom att de får tillgång till flera
experter som kan bistå om problem skulle uppstå. Genom att ASP-leverantören
garanterar en viss kvalitet och tillgänglighet på sina tjänster kan företaget i sin tur
göra åtaganden gentemot sina kunder vilket enligt respondenten inte hade varit fallet
om applikationen skötts av dem. Det andra motivet till ASP var de stora investeringar
som krävs i ett nytt system. Respondenten menade att det fanns en stor trygghet i att
varje månad kunna budgetera en fast kostnad för systemet. Dock fanns en
medvetenhet om att en sådan lösning kan bli dyrare på lång sikt. Dessa faktorer
implicerar också vissa andra saker enligt respondenten. En aspekt som nämndes var
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den flexibilitet som erbjuds när inga stora investeringar görs i en viss plattform.
Respondenten menade att företaget på detta sätt ges en större möjlighet att byta
plattform utan att behöva göra stora nyinvesteringar om det i framtiden skulle bli
aktuellt. Vid en sådan åtgärd finns också fördelen att ingen personal med
expertkunskaper om plattformen behöver bytas ut. En annan aspekt är företagets vilja
att fokusera på sin kärnkompetens genom att låta andra utföra det arbete som inte är
direkt förknippat med det som respondenten kallar företagets kundvärde. Detta
innebär att företaget bland annat anlitat ett outsourcingföretag som sköter deras
redovisning.

5.5.2 Intervju 2

Den andra intervjun (se bilaga 2, sid 5-9) gjordes på ett företag som här kommer att
benämnas Företag 2. Respondenten hade lång arbetslivserfarenhet och god insyn i
dagligt arbete med datorsystem. Dock var respondenten inte så bekant med begreppet
ASP men ändå väl insatt i den funktion en ASP-leverantör har. Svaren som gavs var
tydliga om än aningen kortfattade. Respondenten höll sig till största delen till ämnet
och visade stort engagemang och god samarbetsvilja vilket gjorde att resultatet av
intervjun blev tillfredställande.

Företaget tillverkar biobränsle och foder och har 33 anställda uppdelat på
administration, underhåll och produktion. Företaget ägs av två stora
jordbruksorganisationer. Den administrativa verksamheten startades under förra året
och tillverkningsanläggningen började byggas 1999. Produktionen startades vid
årskiftet 2000/2001 men är ännu inte i full drift. Respondenten är ekonomiansvarig,
IT-ansvarig och skall så småningom också bli kvalitetssystemansvarig och har arbetat
på företaget i 9 månader.

Just nu körs ekonomi- och underhållsrelaterade moduler i ett affärssystem hos ASP-
leverantören. Dessa har använts sedan december 2000. Under året skall
produktionssystemet (vilket körs lokalt hos företaget) kopplas ihop med
affärssystemet hos ASP-leverantören och då kommer ytterligare moduler i
affärssystemet att tas i bruk. Avsikten med detta är att företaget skall få
realtidsuppdateringar av inleveranser, lager och produkter i arbete. Företaget har en
fast uppkoppling mot ASP-leverantören (via ett av de stora telefonbolagen) och
applikationen körs med hjälp av en klient på användarnas datorer. Support, underhåll
och uppgraderingar av applikationen sköts av ASP-leverantören. Innan ASP-
lösningen togs i drift sköttes all bokföring och relaterade uppgifter hos en av de två
delägarna. Ett lokalt nätverk med persondatorer och en server finns hos företaget.
Servern används för att lagra gemensamma dokument, backupptagningar av
gemensamma och personliga dokument samt för uppsamling av transaktioner från
produktionssystemet. Det senare skall under året flyttas över till ASP-leverantören, då
affärssystemet kopplas ihop med produktionssystemet. Övriga applikationer som
används i verksamheten, förutom affärssystemet, finns lagrade lokalt på varje
användares PC och ingår inte i ASP-lösningen. Support och underhåll för det lokala
nätverket köps från en lokal PC-leverantör.
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Varför valde ni att anlita en Application Service Provider? Vilka var de faktorer som
låg till grund för ert beslut?

Det fanns en viktig orsak till att företaget valde att anlita en ASP-leverantör. Den var
enligt respondenten att företagets primära uppgift är dess tillverkning och att företaget
har begränsat med resurser som de inte vill sprida på sådant som inte är direkt
förknippat med detta. Detta ansåg respondenten var extra viktigt då företaget är
nystartat vilket gör att de behöver fokusera på att få igång sin tillverkning. Företagets
grundprincip var att inte ha någon IT-avdelning eftersom dessa tjänster kunde köpas
från andra organisationer som hade en större kunskap om detta. En annan orsak som
nämndes var att företaget ansåg det svårt att ekonomiskt motivera en egen IT-
avdelning. Inte för att pengarna inte finns utan för att företaget är litet vilket skulle
göra det svårt att sysselsätta personal som sköter denna typ av uppgifter.

5.5.3 Intervju 3

Den tredje intervjun (se bilaga 2, sid 10-13) gjordes på ett företag som här kommer att
benämnas Företag 3. Respondenten var väl insatt i begreppet ASP och visade
engagemang och samarbetsvilja. Respondenten svarade välvilligt på frågorna och gled
inte utanför ämnet. Dock kändes vissa svar aningen kortfattade och otydliga men detta
löstes genom att respondenten ombads att utveckla dem.

Företaget grundades 1973 och tillverkar städ- och hygienkemiska produkter. Under
slutet av 1990-talet expanderade företaget kraftigt och i samband med detta gjorde
företaget en stor satsning på e-handel. Idag har företaget ca 30 anställda.
Respondenten är e-handelschef och har arbetat på företaget i två och ett halvt år.

Företaget använder ett affärssystem som tillverkas och tillhandahålls av ASP-
leverantören. ASP-lösningen togs i drift för drygt ett och ett halvt år sedan och
omfattar klassiska ekonomisystemfunktioner, orderhantering, distribution, logisktik
och betalningsfunktioner. Support och underhåll av affärssystemet sköts av ASP-
företaget. Övrig programvara, som till exempel Office-program, ingår inte i ASP-
tjänsten utan dessa finns och underhålls lokalt i organisationen. All kommunikation
med applikationen hos ASP-leverantören sker via webbläsare över Internet (företaget
har en fast uppkoppling mot Internet). Innan ASP-lösningen togs i drift användes en
traditionell affärssystemslösning lokalt hos företaget.

Varför valde ni att anlita en Application Service Provider? Vilka var de faktorer som
låg till grund för ert beslut?

Den första och största orsaken till att företaget valde en ASP-lösning var att det passar
företagets verksamhet. Eftersom flera av företagets medarbetare ofta befinner sig på
resande fot finns ett behov för dem att ändå ha tillgång till företagets applikationer
och data. Genom den ASP-tjänst som används kan företagets medarbetare få tillgång
till systemet oberoende av var de befinner sig. En annan orsak till att ASP valdes var
att företaget inte ville ha någon IT-avdelning. Företagets verksamhet handlar om att
göra affärer och sälja sina produkter och därför finns det en vilja att undvika stora
administrativa kostnader som till exempel en IT-avdelning. Respondenten menade att
företaget har en vilja att satsa på sin kärnverksamhet. Därför har företaget valt att
anställa personal som kan e-handel och är duktiga affärsmän istället för att investera i
en egen IT-avdelning. Genom att använda en ASP-tjänst kan företaget också frisläppa
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sig säkerhetsaspekterna eftersom leverantören är den som är ansvarig för detta.
Respondenten menade att hundra procents säkerhet aldrig kan uppnås men att
leverantören ändå är bättre på detta än de själva är. Företaget ser också en annan typ
av supportverksamhet då leverantören till exempel kan se vad som är fel i systemet
eftersom all utrustning finns hos leverantören.
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6 Analys
I detta kapitel görs en analys av det material som i sin helhet presenteras i bilaga 2.
Analysen behandlar huvudsakligen den del av materialet som är relevant för
problemställningen. Fokus ligger därför på det som betraktades som huvudfrågan
under intervjuerna (se bilaga 1). I analysen görs också en koppling till de faktorer som
presenterades i kapitel 2.5. Förutom huvudfrågan behandlas i detta kapitel svaren på
frågorna om hur respondenten definierar ASP samt vilka för- och nackdelar
respondenten ser med ASP. Definitionen av ASP är viktig då det ger en bild av hur
väl insatta i begreppet respondenterna är vilket ger en möjlighet att sätta svaren på
huvudfrågan i perspektiv till respondentens kunskap om ASP. Frågan om för- och
nackdelar inkluderas i analysen då jag anser att svaren som erhållits på denna fråga är
starkt förknippade med de faktorer företagen angett.

6.1 Företagens definition av ASP
I kapitel 2.2 redogjorde jag för hur begreppet ASP definieras. Eftersom det är en
relativ ny företeelse ansåg jag att det var värdefullt att undersöka respondenternas syn
på vad en ASP är. De svar respondenterna givit på denna fråga tyder på att
definitionen av ASP inte är alldeles självklar.

Respondenten på företag 3 hade en relativt bestämd uppfattning av vad en Application
Service Provider är och menade att ASP är när någon använder en programvara, till
exempel via Internet, som ägs av någon annan. Respondenten på företag 2 ansåg att
ASP egentligen är det samma som gamla tiders servicebyråer med den skillnaden att
kunden nu själv utför jobbet (till exempel att fakturera) fast det görs på servicebyråns
utrustning. Dessa båda uppfattningar ligger nära den beskrivning av ASP som görs i
kapitel 2.2 vilket tyder på att de båda respondenterna har en relativt tydlig bild av
begreppet ASP. Respondenten på företag 1 visade sig vara väl insatt i begreppet ASP
och menade att det var svårt att ge en generell definition av vad ASP egentligen är.
Med utgångspunkt i det som presenterats i kapitel 2.2 skulle den tjänst som företag 1
använder inte definieras som ASP eftersom de själva äger programvaran.
Respondenten på företag 1 menade dock att skillnaden är mycket liten. Som exempel
gavs ett scenario där en kund beslutar sig för att köpa en programvara på avbetalning
där programmet samtidigt används på servrar hos leverantören. Respondenten på
företag 1 menade att om kunden betalar leverantören för användningen och för
underhåll av programmet så borde det vara ASP. Det finns en relevans i detta
resonemang då ASP-företagens egen sammanslutning (ASP Industry Consortium) ger
en relativt allmän definition av vad som betraktas vara ASP:

”Application Service Providers (ASPs) deliver and manage applications and
computer services from remote data centers to multiple users via the Internet
or a private network.”

(The ASP Industry Consortium, 2001,

<http://www.aspindustry.org/faqs.cfm>, hämtad 2001-01-20)

I denna definition nämns inte kravet på att licenserna skall hyras ut av leverantören
(och alltså inte skall ägas av kunden). Detta kan innebära att gränsen mellan vad som
kan betraktas vara ASP eller inte är otydlig vilket skulle betyda att det är svårt att ge
en entydig definition på ASP.
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6.2 De av företagen angivna faktorerna
En analys av materialet tyder på att alla företagen kunde ge uttryck för de faktorer
som påverkat deras beslut att välja en ASP-lösning. Företagen presenterade också
flera anledningar till att de valt att anlita en ASP. Det fanns alltså hos alla företag en
kombination av faktorer som låg till grund för beslutet att anlita en ASP även om
någon eller några gavs som huvudskäl.

6.2.1 Analys av faktorer

Företagen uttryckte på ett eller annat sätt att en av faktorerna till att ASP valdes var att
de inte ville eller kunde ha någon IT-avdelning. De bakomliggande anledningarna till
detta var flera vilket jag tolkar som att det kan vara andra faktorer som var avgörande
för valet att anlita en ASP men som på detta sätt uttrycks av företagen. Respondenten
på företag 1 menade att företagets ringa storlek gjorde det svårt för dem att själva ha
den kompetens som krävs för att sköta och underhålla sin programvara. Att istället
använda sig av ASP ger dem möjlighet att utnyttja de stordriftfördelar som
leverantören erbjuder då denne har ett större antal experter som kan lösa eventuella
problem. En tolkning som kan göras av detta är att företaget ser en svårighet i att
rekrytera (eller behålla) kompetent personal men det kan också betyda att de ser en
möjlighet att genom den valda lösningen få tillgång till specialistkunskaper utan att
själva behöva anställa någon egen personal. Om detta resonemang kopplas till de
faktorer som identifierats skulle detta kunna innebära att företag 1 ger uttryck för en
önskan om att få tillgång till teknisk expertis eller att företaget anser att det finns en
brist på kompetent arbetskraft. Likhet finns här med företag 3 som uppgav att de med
hjälp av ASP kunde frisläppa sig från ansvar för support och säkerhetsaspekter.
Istället har leverantören ansvaret för att detta fungerar vilket pekar på att även detta är
ett sätt att få tillgång till teknisk expertis.

Enligt respondenten på företag 2 var målet när företaget startades att det inte skulle
finnas någon IT-avdelning. Kunde dessa tjänster köpas utifrån, och de motsvarade
företagets kvalitetskrav, fanns det ingen anledning till att företaget själv skulle utföra
dem. Företagets ståndpunkt kan tolkas så att de vill renodla sin verksamhet och att de
vill undvika att sysselsätta personal som inte direkt arbetar medföretagets produkter.
En sådan tolkning innebär i så fall att företaget uttrycker en vilja att fokusera på sin
kärnverksamhet. Stora likheter finns med företag 3 där respondenten menade att de
inte ville bygga upp någon IT-avdelning eftersom företagets syfte är att göra affärer
och därför inte skall syssla med något annat. En egen IT-avdelning skulle enligt
respondenten till exempel innebära stora, extra administrativa kostnader vilket kan
påverka företagets strävan att vara i sin kärnverksamhet; att tillverka sina produkter
och sedan sälja dem på marknaden. Det respondenten på företag 3 ger uttryck för är
inte nödvändigtvis viljan att inte ha en IT-avdelning utan det kan vara viljan att bara
arbeta med sådant som tillhör företagets kärnverksamhet (vilket IT-avdelningen i det
här fallet inte betraktas tillhöra). De båda övriga företagens ovilja att ha en egen IT-
avdelning skulle också kunna vara ett uttryck för att de vill fokusera på sin
kärnkompetens. Detta antagande förstärks också genom respondenten på företag 2
som menade att det är företagets syfte, det vill säga affärsidén, som är viktig.
Respondenten menade att genom att anlita någon som är bättre på att sköta servrar
och programvara kan de köpa sig fria från de problem som är förknippade med detta
och istället använda tillgängliga resurser på det som är företagets syfte, nämligen att
tillverka och sälja sina produkter.
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Ytterligare orsaker som företag 1 gav till att ASP valdes var att det skulle varit
nödvändigt för dem att göra stora investeringar i utrustning utan en ASP-lösning.
Investeringar som på detta sätt alltså kunde undvikas. Respondenten menade också att
ASP-lösningen ger en trygghet då det för företaget är möjligt att budgetera en jämn
månadskostnad vilket respondenten menade var viktigt eftersom företaget är
riskkapitalfinansierat. Dessa båda orsaker kan tolkas som att företaget vill minimera
sina totalkostnader (i alla fall i ett kortare perspektiv) samt att de vill kunna planera
sitt likviditetsbehov.

Företag 1 är det enda av företagen som intervjuats som nämner kostnaden för
investeringen och regelbundna betalningar till ASP-leverantören som en anledning till
varför ASP valdes. De andra två företagen nämner i och för sig kostnader som en
aspekt men då i kombination med andra orsaker. Som nämndes ovan ansåg företag 3
att de inte ville få onödiga administrativa kostnader som kunde påverka deras strävan
att fokusera på sin kärnverksamhet. Detta kan naturligtvis tolkas som att anledningen i
första hand är att undvika kostnader men det behöver inte nödvändigtvis vara så. En
tolkning som kan göras är att kostnader för en IT-lösning inte behöver vara kritiska
för företagets ekonomi men att de tar resurser från områden som bättre utvecklar
företagets kärnverksamhet, vilket leder tillbaka till kärnverksamheten som en faktor
för valet av ASP. En annan vinkling kommer från företag 2 som sade sig inte lida av
någon brist på kapital och kostnader för investeringar hade enligt respondenten ingen
betydelse för beslutet att välja ASP. Företaget ansåg dock att det var svårt att
ekonomiskt motivera startandet av en egen IT-avdelning med avseende på att deras
relativt lilla verksamhet skulle få svårt att sysselsätta den personal som behövs för
detta. Även om en omedelbar koppling till de identifierade faktorerna inte är tydlig
skulle detta kunna tolkas som att företaget vill minimera sina totalkostnader.
Eftersom företaget säger sig inte lida någon brist på pengar är det naturligtvis möjligt
att detta inte är fallet.

Respondenten på företag 1 menade att valet av ASP också implicerar andra saker.
Eftersom företaget inte gjort en stor investering i en speciell lösning/plattform ger det
flexibilitet att kunna byta lösning utan att stora nyinvesteringar krävs. Respondenten
nämnde också att företaget i stor utsträckning använder sig av outsourcing med målet
att behålla företagets kärnkompetens. Om detta skall ses som anledningar till att
företaget valde ASP eller som fördelar som erhålls tack vare valet är svårt att avgöra.
Varken flexibilitet eller kärnkompetens nämndes dock som primära faktorer av
respondenten vilket kan innebära att dessa ses som effekter eller fördelar som kommer
av valet att använda ASP och inte som direkta orsaker till själva valet. Det är dock
värt att notera att både företag 2 och företag 3 uppgivit anledningar till valet av ASP
som kan identifieras som att de vill fokusera på kärnverksamheten. Med utgångspunkt
i det sätt företag 1 valt att arbeta på, med outsourcing som ett viktigt inslag i sin
verksamhet, är det enligt min mening inte omöjligt att valet av ASP också påverkats
av företagets vilja att fokusera på sin kärnverksamhet.

En sista och intressant orsak till att ASP valdes kommer från företag 3. Respondenten
där menade att den viktigaste orsaken till att ASP valdes var att företagets
organisation/struktur, med viktiga personer ofta ute på tjänsteresor, kunde dra stora
fördelar av en sådan lösning. Med den valda ASP-lösningen kan företagets personal få
tillgång till affärssystemet oberoende av vad de befinner sig vilket enligt respondenten
ger stora fördelar då deras företagsstruktur kräver tillgänglighet. Denna orsak är
företaget ensam om och den finns heller inte upptagen som en identifierad faktor i
kapitel 2.5 vilket kan betyda att det finns aspekter på ASP-användningen som ännu
inte uppmärksammats, åtminstone inte i några större sammanhang.
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6.2.2 Analys av faktorer – en sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning av de faktorer som framkommit under analysen i
kapitel 6.2 vilka är; möjlighet att fokusera på kärnkompetens, brist på kompetent
personal, tillgång till teknisk expertis, minimera totalkostnaden, likviditetsbehovet
samt företagets organisation/struktur.

En övergripande analys av materialet pekar på att de tre företagen alla kunnat ange
faktorer som legat till grund för beslutet att använda sig av ASP. Om en jämförelse
görs mellan företagen framgår det att det är olika faktorer som varit avgörande för
deras beslut. En likhet som dock finns mellan företagen är att alla angivit att de inte
ville ha någon IT-avdelning. De bakomliggande orsakerna till detta är dock inte lika.
Då både företag 2 och 3 i viss mån förtydligat vad de menar med att de inte ville ha
någon IT-avdelning finns det tecken som tyder på att målet med detta är att få
möjlighet att fokusera på sin kärnkompetens. Den vilja att inte ha någon IT-avdelning
som företag 1 uttrycker kan däremot tolkas som att de anser att det finns en brist på
kompetent personal eller att de vill få tillgång till teknisk expertis. Vilken av dessa
faktorer som avses är dock omöjligt att avgöra. Däremot har företag 1 också uttryckt
sin vilja att behålla företagets kärnkompetens även om detta inte angivits som en
avgörande faktor för valet av ASP. Det uttryck företag 3 ger för att de kan frisläppa
sig säkerhetsaspekter och supportverksamhet pekar på att de vill få tillgång till teknisk
expertis.

Alla företagen nämner också att de vill undvika kostnader. Detta tar sig dock uttryck
på olika sätt vilket kan innebära att företagen inte avser samma faktorer. Företag 1
menar att stora investeringar skulle krävas om ASP inte användes vilket pekar på att
företaget vill minimera totalkostnaden. Detta ger också företaget flexibilitet eftersom
de inte investerat stora summor i en specifik lösning och därför enklare kan byta om
behovet skulle uppstå. Företaget nämner också tryggheten i att kunna budgetera en
jämn kostnad vilket implicerar att de vill kunna planera sitt likviditetsbehov. Den
förklaring företag 3 gav till att de vill undvika kostnader skiljer sig från företag 1 och
pekar istället på att företag 3 ligger närmare viljan att fokusera på sin kärnkompetens
än att minimera totalkostnaden men det kan naturligtvis vara så att de med kostnader
också avser viljan att minimera totalkostnaden. Kostnader för Företag 2 var
förknippade med den personal som behövs för att driva en IT-avdelning vilket de
ansåg inte var ett heltidsjobb och därför skulle skapa onödiga kostnader för företaget.
Med avseende på vad som sagts i avsnittet ovan framgår det inte vad företaget
egentligen menar med detta. Men om ett antagande görs kan avsikten från företagets
sida vara att även de vill minimera totalkostnaden.

Slutligen konstateras att företag 3 angett en faktor som grund för sitt beslut om ASP
som inte något av de andra företaget nämnt och som heller inte identifierats som
faktor i kapitel 2. Företaget menar att dess organisation/struktur är av sådan karaktär
att en ASP-lösning passar dem utmärkt då företagets anställda ofta är på resande fot
men på detta sätt ändå kan få tillgång till företagets system. Om antalet intervjuade
företag varit mer omfattande hade det kanske funnits möjlighet att få tecken på att
detta är en faktor som förbisetts. I nuläget kan dock endast ett försiktigt antagande
göras att ett företags organisation också kan vara en faktor som är avgörande för valet
av ASP.
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6.3 För- och nackdelar med ASP
Detta kapitel har inkluderats i analysen då jag anser att de svar respondenterna givit
på frågan om för- och nackdelar har en koppling till de faktorer som analyserats i
kapitel 6.2. Detta gäller i första hand de fördelar som företagen uppgivit. Även om
frågan ursprungligen inte ställdes för att få svar på problemställningen anser jag att de
svar som erhållits på den har ett värde när de jämförs med de faktorer företagen
uppgivit.

Det är inte möjligt att utifrån materialet identifiera några generella för- och nackdelar.
Det beror inte bara på att antalet företag i undersökningen är få utan också för att
företagen svarat olika eller inte kunnat ange några specifika för- och nackdelar.
Dessutom verkar de fördelar som angivits av respektive företag starkt förknippade
med de faktorer som fanns för valet av ASP. Detta förstärks av respondenten på
företag 3 som menade att en fördel var att företagets personal genom ASP-lösningen
alltid har tillgång till systemet oavsett var de befinner sig geografiskt. Detta uttrycktes
också av respondenten som att vara en av faktorerna till att ASP valdes vilket tyder på
att fördelar också kan vara faktorer även om de inte nödvändigtvis är avgörande för
beslutet att välja ASP.

En fördel som dock framkommer i materialet som helhet, även om den inte angivits
som fördel av alla företagen, var möjligheten att få tillgång till expertispersonal.
Eftersom företagen i undersökningen alla är relativt små finns det en naturlig fördel
för dem att samarbeta med en leverantör som har tillgång till en större och mer
specialiserad personal för problemlösning. Utöver denna aspekt på för- och nackdelar
finns det inga gemensamma drag mellan företagens svar.

Företag 1 gav inte några uttalade fördelar med ASP men som framkommit under
avsnittet om faktorer ovan kan den av företaget uttalade flexibilitet som ASP ger, då
företaget inte bundit sig till en viss lösning genom stora investeringar i utrustning,
tolkas som en fördel. Detta kan, som nämndes i avsnittet ovan, också vara en
anledning till att välja ASP då en av de faktorer som identifierats är att minimera
totalkostnaden genom att undvika att göra stora investeringar. Respondenten uttryckte
dock inte att flexibiliteten var någon avgörande faktor för valet av ASP.

Företag 2 menade att en nackdel för dem var att kunskap om att driftsätta ett systemet
aldrig kan byggas upp inom företaget när ASP används vilket skulle kunna bli ett
problem om företaget i framtiden av en eller annan anledning skulle bli tvungna att
överta driften av systemet själva. På vilket sätt detta skulle vara negativt framgår inte
och en synpunkt på detta är att det naturligtvis skulle kunna bli ett problem om inte
personal med rätt kompetens kan rekryteras. Ett hinder för detta kan vara brist på
kompetent personal eller brist på resurser att kunna anställa dem. Respondenten ansåg
dock att sannolikheten för att en sådan situation skulle uppstå var liten. Dessutom
menade respondenten att den lösning som företaget använder idag inte är unik på
något sätt vilket skulle göra det möjligt för företaget att anlita andra leverantörer som
kan tillhandahålla samma typ av tjänst.

Respondenten på företag 3 menade att en nackdel skulle kunna vara att det kan finnas
en viss tröghet i användandet innan rätt nätverkskoppling mot ASP-leverantören
hittats samt att vissa säkerhetsrisker med kommunikationen finns då företaget
använder Internet som kommunikationskanal för sin ASP-lösning. Eftersom den
tröghet i användandet respondenten avser försvinner med en bättre nätverkskoppling
pekar detta på att det är en tillfällig nackdel som alltså kan åtgärdas genom att
förbättra förutsättningarna för användandet av ASP-tjänsten.
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När det gäller säkerheten är det däremot lite förvånande att inget av företagen ser
allvarligare på de risker som finns med kommunikation, speciellt över öppna nätverk
som Internet. I kapitel 2.4.1 presenterades arbetet med säkerheten i ASP-lösningar
som en av de centrala utmaningarna för ASP-konceptets framgångar. Säkerheten, eller
den brist på säkerhet som finns i öppna nätverk, anses också vara en av
tveksamheterna inför ASP-konceptet vilket gör frågan än mer aktuell.
Säkerhetsaspekterna har i och för sig nämnts av företagen i min undersökning men
ingen av respondenterna har uttryckt någon större oro över detta. Det kan vara så att
tekniken idag blivit så säker att riskerna med nätverkskommunikation bedöms som
obetydliga. Ett alternativ är att företagen sätter så stor tillit till säkerheten i
leverantörens tjänster att säkerhetsriskerna inte anses vara något problem.
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7 Resultat
I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit i analysen av materialet vilket
presenterats i kapitel 6. Resultatet skall besvara problemställningen, presenterad i
kapitel 3.2, som lyder:

Vilken eller vilka faktorer låg till grund för kundens beslut då valet att anlita en
Application Service Provider gjordes?

Presentationen av resultatet görs med utgångspunkt i de faktorer som sammanfattats i
kapitel 2.5.

7.1 Faktorer identifierade i undersökningen
Alla företagen i undersökningen har uppgivit faktorer som varit avgörande för deras
beslut att anlita en ASP. Företagen uppgav också att det var fler än en faktor som var
avgörande för beslutet. Bland de faktorer som kunnat identifieras i materialet finns en
faktor, företagets organisation/struktur, som inte har någon koppling till de faktorer
som presenterats i kapitel 2.5.

De faktorer som företagen angett låg till grund för deras beslut att anlita en ASP är:

• Möjlighet att fokusera på kärnkompetens. Denna faktor uppgav företag 2 och
företag 3 var en av anledningarna till att de valde ASP. Företag 1 uppgav inte
detta som en avgörande faktor utan detta nämndes istället som något som erhölls
tack vare valet av ASP. Min uppfattning är att detta ändå är en faktor som av
företaget tagits med i beräkningen vid valet även om den inte var avgörande.

• Minimera totalkostnaden. Uppgavs som avgörande faktor av företag 1 även om
det i analysen finns indikationer på att åtminstone företag 2 kan haft för avsikt att
minimera sin totalkostnad med hjälp av ASP.

• Likviditetsbehovet. Företag 1 uppgav denna faktor som avgörande för valet att
anlita en ASP. Inga av de övriga företagen nämnde dock likviditet och
regelbundna betalningar som något som påverkat deras beslut.

• Tillgång till teknisk expertis. Företag 3 har uppgivit denna faktor då de menade
att de tack vare sin ASP-lösning kan frisläppa sig ansvar för säkerhet och support.
Ytterligare ett företag, företag 1, har förmodligen avsett denna faktor då de nämnt
de stordriftsfördelar, med större antal experter, en leverantör kan erbjuda.

• Företagets organisation/struktur. Denna faktor, som uppgivits av företag 3 som
den viktigaste anledningen till att ASP valdes, finns inte nämnd i kapitel 2.5 vilket
kan betyda att denna faktor inte identifierats tidigare. Denna faktor avser det
behov av tillgänglighet till företagets system som de medarbetare som ofta är ute
och reser har. Med hjälp av ASP-lösningen kan de koppla upp sig mot systemet
oberoende av var de befinner sig och få tillgång till allt de behöver.

Med avseende på det förväntade resultatet har ett antal faktorer som varit avgörande
för företagens val att anlita en Application Service Provider identifierats. Dessa
faktorer överensstämmer, med undantag för företagets organisation/struktur, med de
faktorer som ASP-marknaden och dess analytiker identifierat och som finns
sammanfattade i kapitel 2.5. Då problemställningen i detta arbete innebar att
identifiera de faktorer som låg till grund för kundens beslut att välja ASP anser jag
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därför att problemställningen blivit besvarad samt att det förväntade resultatet blivit
uppfyllt.

7.2 Jämförelse med de av ASP-marknaden identifierade faktorerna
I kapitel 2.5 presenterades en lista med faktorer som är tänkbara anledningar till att ett
företag eller en organisation väljer att anlita en ASP. Bland de källor som använts för
att identifiera dessa faktorer finns analysföretag och företag i branschen. En
undersökning om vilka faktorer som låg till grund för kunders beslut att använda ASP
ansågs intressant då källorna huvudsakligen är utländska och ingen undersökning är
gjord på svenska företag. Det framgår inte heller av de källor som använts om kunder
varit delaktiga i de undersökningar som presenteras. Att fråga svenska ASP-kunder
vilka faktorer som låg till grund för deras beslut att välja ASP skulle därför ge en bild
av hur svenska företag resonerat inför sina beslut samt om de baserat sina val på andra
faktorer än de som ASP-marknaden presenterat.

Det resultat som presenterades i kapitel 7.1 utgör en ny lista med faktorer. Dessa
faktorer, vilka är fem till antalet, är de som företagen uppgett under de intervjuer som
genomförts i undersökningen. Antalet faktorer i den lista som varit utgångspunkt för
undersökningen är nio och av dessa nio är det fyra faktorer som återfinns bland dem
som identifierats från intervjuerna med företagen i undersökningen (vilka alltså finns i
den nya lista som presenterats i kapitel 7.1). Dessa fyra är möjlighet att fokusera på
kärnkompetens, minimera totalkostnaden, likviditetsbehovet och tillgång till teknisk
expertis. Dessa fyra faktorer utgör alltså de likheter som finns mellan de båda listorna.
Värt att notera är att två faktorer, möjlighet att utnyttja ny teknik och avancerad
programvara och utveckling och implementation av applikationer, i ursprungslistan
inte nämns alls av de intervjuade företagen. Detta är intressant då jag anser att dessa
faktorer är starkt förknippade med det som är unikt för ASP-konceptet, nämligen att
kunden inte behöver äga, implementera eller underhålla applikationen. Detta kan
ställas mot faktorn möjlighet att fokusera på kärnkompetens som angetts av alla
företagen i undersökningen men som egentligen inte är något unikt för ASP utan som
kan uppnås genom till exempel all typ av outsourcing.

En skillnad mellan listan i 2.5 och den nya listan i 7.1 är att en ny faktor kunnat
identifieras under intervjuerna. Denna faktor kallas här företagets
organisation/struktur vilken alltså inte finns bland de nio faktorer som presenterats i
kapitel 2.5. Om detta är ett nytt sätt att dra nytta av ASP-konceptet eller om denna
faktor är unik för företaget som uppgett den är svårt att säga. Globalisering är dock
något som inte är främmande för företag och organisationer idag vilket skulle kunna
betyda att det också finns nya sätt att utnyttja ASP-konceptet.

Att den nya listan i kapitel 7.1 är baserad på vad kunderna själva sagt kan också ha
betydelse för de skillnader mellan de båda listorna som finns. Frågeställningen i detta
examensarbete ansågs vara intressant eftersom inga undersökningar med ASP-kunder
är gjorda i Sverige. Att de båda listorna med faktorer inte är identiska kan därför ses
som naturligt, speciellt eftersom ASP är en relativt ny företeelse och det tar tid för
företag och organisationer att se alla de möjligheter som finns med ASP-konceptet.

Eftersom antalet företag som ingått i undersökningen endast är tre går det inte att dra
några slutsatser om de fem faktorer i ursprungslistan som inte identifierats i
undersökningen är mindre intressanta eller rent av felaktiga. Att listorna skiljer sig åt
borde istället bero mer på att underlaget för undersökningen är litet. Andra typer av
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orsaker till skillnaderna skulle kunna vara att de företag som intervjuats har för lika
behov eller att de använder sig av för lika ASP-tjänster. Hade företag med olika behov
och som använder olika ASP-tjänster intervjuats kunde listan i 7.1 ha sett annorlunda
ut. Tas detta i beaktande anser jag att den nya listan i kapitel 7.1 skall ses som ett
komplement till ursprungslistan i kapitel 2.5 och att den nya listan behöver verifieras
innan det säkert går att avgöra dess riktighet i förhållande till listan i 2.5.
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8 Diskussion
I detta kapitel görs en återblick på det arbete som presenterats i denna rapport. I
centrum för diskussionen kommer det redovisade resultatet samt de erfarenheter som
gjorts under arbetsprocessen att stå.

8.1 Erfarenheter under arbetsprocessen
Något som varit positivt är att på egen hand ha fått planera och genomföra arbetet
vilket också har känts ganska ovant. En nyttig erfarenhet har också varit att ha
tvingats att fatta egna beslut, både vad gäller det teoretiska som det praktiska arbetet.
Att till exempel själv få avgöra vilka fakta som kan anses relevanta för arbetet eller
hur ett visst moment skall utföras. Till min hjälp i arbetsprocessen har jag haft en grov
veckoplanering som jag till stora delar följt vilket underlättat för mig att ligga i fas
med de olika delinlämningarna. Ibland har dock planeringen varit optimistisk i
överkant vilket gjort att den i vissa fall inte kunnat hållas men eftersom marginalerna
varit väl tilltagna har det aldrig blivit någon överhängande kris.

Den första delen av arbetet som bestod i att skapa en teoretisk bakgrund till min
problemställning upplevdes som tung och arbetsam. Detta berodde till stor del på att
arbetet gjordes enskilt och att det därför inte fanns någon att diskutera material och
idéer med. Naturligtvis har handledaren varit till stor hjälp, men då endast under
maximalt en timme per vecka. Något som upplevdes som problematiskt var att hitta
litteratur till bakgrunden då ämnet är relativt nytt och merparten av det skrivna
material som finns i nuläget är tidnings- och webbartiklar, vilka kan ses som mindre
vetenskapliga än till exempel böcker. Mycket av det material som gicks igenom
kändes osakligt och dess uppgift verkade vara mer att marknadsföra konceptet ASP än
att kritiskt granska det. Detta har gjort att bakgrundskapitlet är byggt på ett fåtal källor
som jag bedömt vara sakliga vilket kan ha inneburit att alla aspekter på ASP inte
blivit uppmärksammade.

Den andra delen av arbetet (genomförandet) upplevdes som roligare och kändes inte
lika arbetsam som arbetet med den teoretiska delen. Speciellt möjligheten att få
besöka företag och få en liten inblick i deras verksamhet var både roligt och
intressant.

För att undersöka frågeställningen togs beslutet att genomföra personliga intervjuer på
plats hos företagen. Den betänklighet som fanns kring detta var endast de aspekter
som fanns på tid och kostnader för resor. Trots detta anser jag att beslutet att
genomföra personliga intervjuer var ett riktigt beslut både med avseende på den
personliga kontakt som erhölls med respondenterna samt den möjlighet som gavs att
spela in intervjuerna på band. Det senare var av stort värde speciellt under själva
intervjun då jag slapp koncentrera mig på att föra anteckningar och istället fokusera
på intervjuandet och de svar respondenten gav. Dock blev det aningen arbetsamt att
skriva rent intervjuerna och då i synnerhet den ena av dem eftersom respondenten i
det fallet talade mycket tyst.

Det som var problematiskt under genomförandedelen av arbetet var dock att det
uppstod svårigheter med att få kontakt med lämpliga respondenter. Min avsikt var att
intervjua fem företag och kontakt togs med ett antal ASP-leverantörer med avsikt att
be dem förmedla kontakter till några av deras kunder. Det visade sig dock vara svårt
för leverantörerna att ge förslag på lämpliga kunder som jag kunde kontakta. Min
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egen uppfattning är att detta i vissa fall berodde på en ovilja eller ett ointresse från
leverantörernas sida. Det skall dock påpekas att flera av leverantörerna var mycket
tillmötesgående och uppenbarligen gjorde sitt bästa för att hitta förslag på lämpliga
respondenter. Trots detta kunde bara tre företag intervjuas vilket naturligtvis var en
besvikelse. Eftersom jag valt att genomföra personliga intervjuer innebar det lilla
antalet tillgängliga respondenter att det inte fanns någon möjlighet att välja bort någon
av dem på grund av deras geografiska placering. Detta innebar att resorna till
respondenterna blev längre än jag först beräknat. Detta blev förstås en aning kostsamt
men det gjorde också att respondenterna blev mer angelägna om att svara på frågorna
då jag gjort det stora besväret att resa till dem för en intervju.

8.2 Diskussion kring resultatet
Avsikten med detta arbete har varit att undersöka vilka faktorer som legat till grund
för företags beslut att anlita en Application Service Provider utifrån den
problemställning som presenterats i kaptitel 3.2. Med avseende på det resultat som
presenterats i kapitel 7.1 anser jag att frågeställningen blivit besvarad.

Utgångspunkten för undersökningen har varit de faktorer som identifierats av ASP-
marknaden och dess analytiker vilka presenterades i kapitel 2.5. Dessa faktorer är
alltså möjliga orsaker till att företag väljer att anlita en Application Service Provider. I
det resultat som presenteras i kapitel 7.1 framgår att de faktorer som företagen i
undersökningen uppgivit, med undantag av en, är sådana som är kända anledningar
till att välja ASP. Detta anser jag inte är någon större överraskning då ASP har sin
grund i outsourcing, en företeelse som blivit allt vanligare under 1990-talet.
Anledningarna till att välja ASP sammanfaller därför till stor del med de anledningar
som finns till att välja outsourcing. Den faktor som framkommit i resultatet och som
inte finns upptagen i kapitel 2.5, företagets organisation/struktur, kan dock ses som ett
tecken på att det ändå kan finnas faktorer som ännu inte uppmärksammats.

Trots att jag anser att problemställningen i detta arbete blivit besvarad är underlaget
för resultatet dock litet då endast tre företag har intervjuats istället för de planerade
fem. Hade ytterligare två företag kunnat intervjuas hade möjligheten funnits att
ytterligare faktorer identifierats eller att materialet blivit mer entydigt. Några
långtgående slutsatser hade dock inte kunnat dras då varken tre eller fem företag får
anses tillräckligt för att något skall vara statistiskt säkerställt.

Det finns också en liten osäkerhet i resultatet eftersom företagen angivit faktorer som
jag anser är otydliga och egentligen kan ge uttryck för något annat. Två av företagen
uppgav till exempel att de ”inte ville ha någon IT-avdelning”. Jag har bedömt, med
utgångspunkt från det resonemang respondenterna fört kring dessa påståenden, att
detta egentligen är uttryck för något annat. I analysen har därför kopplingar gjorts till
de redan kända faktorerna och avsikten har varit att hitta ett samband mellan dessa
faktorer och respondenternas utsagor. Avsikten har däremot inte varit att spekulera för
att hitta några kopplingar men en viss osäkerhet finns ändå kring de tolkningar som
gjorts.

Ett beslut som togs tidigt var att inte kontakta företag som används som
referenskunder av ASP-leverantörerna då de kan ha en viss vana av att svara på frågor
om ASP. Dessa företag valdes därför bort eftersom jag ville intervjua företag som
vanligtvis inte svarar på frågor om sin ASP-användning då jag ansåg att deras svar
skulle bli mer spontana än de svar som kunde förväntas från referenskunderna. I
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efterhand finns det anledning att reflektera över hur klokt detta beslut var med tanke
på att det var så få företag som till slut intervjuades. Hade jag gjort detta annorlunda
kanske jag fått fler företag att intervjua.

8.3 Diskussion kring begreppet ASP
Under intervjuerna framkom det att definitionen på vad en Application Service
Provider är inte är självklar. När ASP definierades i kapitel 2.2 gjordes detta bland
annat med utgångspunkt i en aspekt som jag anser är central för ASP-konceptet,
nämligen att en ASP-kund hyr tillgången till applikationen och alltså inte äger den.
Den uppfattning som jag själv hade var att detta är ett grundkrav för att en tjänst skall
kallas ASP men under intervjun med företag 1 insåg jag att gränsen mellan vad som
är ASP och inte är en tolkningsfråga. Med utgångspunkt i det sätt jag valt att beskriva
ASP i detta arbete skulle företag 1 inte använda sig av en ASP-tjänst då de själva äger
programvaran. Både företaget och deras ASP-leverantör hävdar dock att detta är en
form av ASP fast med skillnaden att kunden äger programvaran. I övrigt skiljer sig
inte tjänsten från andra ASP-tjänster, då ansvar för hårdvara, underhåll och så vidare
helt ligger på leverantören.

Skalin (2001b) delar in ASP-företag i olika kategorier där vissa företag är verksamma
inom flera av dessa kategorier medan andra är specialiserade och endast är
verksamma inom en kategori. Det som är förvirrande med dessa kategorier är hur
Skalin (2001b) valt att definiera en ”fullservice-ASP”. Värt att notera är att
fullservice-ASP är den enda typ av företag Skalin (2001b) benämner ASP. Skalin
(2001b) menar att en fullservice-ASP säljer drift av kundens programvaror på egen
hårdvara vilket alltså betyder att det inte ställs några krav på att kunden skall hyra
programvaran av ASP-leverantören. Detta anser jag vara en märklig definition av
ASP och ändå märkligare är att Skalin (2001b) inte har angivit någon kategori för de
företag som faktiskt hyr ut program på det sätt som de leverantörer jag varit i kontakt
med gör. Respondenten på företag 1 nämnde under intervjun att om definitionen av
ASP skulle dras till sin spets så borde den tjänst de använde sig av istället kallas
”hosting” och inte ASP eftersom de ägde sin programvara själva. Detta stämmer
enligt Skalins (2001b) definition av hosting inte heller eftersom hosting istället är när
leverantören säljer drift och underhåll av kundens programvara på kundens egen
hårdvara. I fallet med hosting ligger alltså ägandet av program och utrustning helt hos
kunden. Att försöka reda ut vad som är ASP och vad som inte är det anser jag ligger
utanför ramen för denna diskussion. Att jag ändå berört det här beror på att jag vill
visa på den förvirring som tycks råda kring begreppet. Det är dock en mycket
intressant diskussion och förvirringen kring begreppet tror jag beror på att konceptet
är relativt nytt och att det uppenbarligen finns en mängd leverantörer som försöker
etablera sig inom detta område. Det är möjligt att det i framtiden kommer att finnas
klarare gränser mellan vad som betraktas som ASP och vad som inte gör det.

8.4 Förslag till fortsatt arbete
Då de företag som ingått i min undersökning alla är relativt små och där två av dem
dessutom är nystartade kan ett förslag till fortsatt arbete vara att undersöka vilken typ
av företag det är som väljer att använda ASP. Respondenten på företag 3 menade till
exempel att ASP inte är en lämplig lösning för stora företag. En undersökning skulle
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därför kunna göras om ASP är lämpligt för alla företag eller i vilken typ av företag
ASP är lämpligt att använda.

Under intervjuerna framkom det att inget av de tre företagen visade någon större oro
inför säkerhetsaspekterna med ASP. Detta var något som förvånade mig, speciellt
eftersom säkerheten är en av de tveksamheter som finns inför ASP-konceptet (se
kapitel 2.4.1). Då jag under intervjuerna inte undersökte vidare företagens syn på
säkerheten i samband med användandet av ASP-tjänster (eftersom detta inte var
förknippat med min problemställning) anser jag att en undersökning om hur företagen
ser på eventuella säkerhetsrisker med att använda ASP vore intressant.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor

Intervjufrågor

Allmänna/inledande frågor

• Vilken är företagets huvudsakliga verksamhet?

• Hur många anställda har företaget?

• Vad har Du för befattning?

• Hur länge har Du arbetat på företaget?

• Berätta kort om hur ni använder ASP på ert företag.

• Hur länge har ni använt er av ASP?

• Hur fick ni reda på att möjligheten att använda ASP fanns?

• Hur definierar Du begreppet Application Service Provider?

Huvudfråga

• Varför valde ni att anlita en Application Service Provider? Vilka var de faktorer
som låg till grund för ert beslut?

Avslutande frågor

• Fanns det andra alternativ istället för att välja ASP? (Varför valdes dessa bort?)

• Vilka effekter har ni fått av er ASP-användning?

• Vilka för- och nackdelar ser ni med ASP?

• Vilka förväntningar hade ni på ASP-tjänsten?

• Anser ni att ASP-lösningen motsvarar era förväntningar?

• Finns det något övrigt som Du vill tillägga?
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Intervju med respondenten på Företag 1 (2001-03-30)

Nedan följer en utskrift av den intervju som gjordes med respondenten på företag 1.
Vissa omskrivningar av svaren har gjorts för att inte avslöja företagets eller
respondentens identitet.

Vilken är företagets huvudsakliga verksamhet?

Vi är ett transaktionsverktyg för att handla råvaror för livsmedel på Internet. Om man
säger att man handlar på Internet då tänker man kanske mest på marknadsplatser men
det vi sysslar med är lite mer än det. Lika gärna som man kan integrera två
affärssystem idag så kan man ha en mer generell plattform, som en hubb med
transaktioner mellan olika parter. Sen om man gör ett affärssystem i sin ände och
”pratar det internt” eller om man använder vårt färdiga interface då blir det en slags
marknadsplats under lite mer kontrollerade former med mer tydliga, mer befintliga
relationer. Det är inte så mycket att hitta nya varor och ”titta runt” utan det är mer att
folk har en gemensam hubb och kör transaktionerna över. Och det är det vi jobbar
med. Vi är alltså inte som de här öppna marknadsplatserna som de flesta tänker på
med säljare som lägger ut massor med saker och köpare som tittar utan det är mer att
man som säljare kan välja att bara sälja till en viss köpare. Det är mycket det här med
exklusiva kanaler och börjar du bygga upp mycket exklusiva kanaler då är det ju
ingen marknadsplats alls egentligen utan ett transaktionsnav.

När det gäller livsmedelsmarknaden så finns det ett mindra antal mycket stora
leverantörer medan köparna ofta är mycket små. Det gör att de stora spelarna ofta har
affärssystem men de små har det inte. Ändå kanske kravet finns från en stor
leverantör i att det finns en form av elektronisk dokumentation, att det ska finnas
samlat med orderhistorik, dokument som skall bifogas och så vidare. och då kan man
ju inte kräva att alla små aktörer köper ett avancerat affärssystem, för då kan man
integrera förstås, och man kan inte kräva att alla använder samma affärssystem heller
förstås. Det är här vi kommer in i bilden då man kan använda oss som ett gemensamt
nav eftersom vi är bra på att integrera med alla system. Vi gör alltså upp vissa regler
för hur det går till att göra transaktioner via oss.

Hur många anställda har företaget?

Vi är 10 stycken.

Vad har Du för befattning?

Jag är teknisk chef.

Hur länge har Du arbetat på företaget?

Sedan starten i januari förra året.

Berätta kort om hur ni använder ASP på ert företag?

Vår e-handelslösning bygger på ett affärssystem som kommer från vår ASP-
leverantör. Egentligen så behöver inte vi hela affärssystemet eftersom vi är ett ganska
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litet företag, vi har inget lager eller någonting sånt. Men när vi skulle bygga vår e-
handelslösning så fanns inte så mycket marknad för e-handelslösningar och det gjorde
att vi tog ett affärssystem och lyfte upp komponenter och funktonalitet som redan
fanns programmerad för att sedan göra en e-handelslösning av det. Så det är en
mycket liten del av affärssystemet som vi faktiskt använder.

Affärssystemet med vår e-handelslösning körs hos vår ASP-leverantör. Därifrån når
också våra kunder det så man skulle kunna säga att vår ASP-leverantör är vår
Internetserver. Vår verksamhet är lite speciell i den bemärkelsen att vi är kund till vår
ASP-leverantör samtidigt som våra kunder använder vår e-handelslösning som finns
hos vår ASP-leverantör. Det är en liten skillnad mot traditionell ASP eftersom vi äger
och även administrerar vårt system och allting runtomkring fast vi gör det på en server
hos vår ASP-leverantör. Så i den bemärkelsen det är ASP, att vi betalar fast pris per
månad för att allt lagras och underhålls hos dem. Men däremot har vi betalat fullt pris
för affärssystemet, vi äger ju vår produkt hos dem. Sen säljer vi vår e-handelslösning
till våra kunder på licens efter transaktionskostnader.

Våra kunder når alltid våra tjänster via Internet men även vår administration av
systemet ihop med servern, konton, administrering av backbone och så vidare sker via
Internet idag. Gränssnittet mot applikationerna är bara webbläsare för kundens del.
Det är en av styrkorna med tjänsten eftersom vi rör oss i en bransch som inte är
speciellt datamogen och ett väldigt bra rimligt förstakrav är att du ska ha en PC med
Internet. Du behöver inte uppgradera någonting, webbläsaren är gratis och så vidare.
Däremot kan vår administration ske antingen via webbinterfacet vilket egentligen är
samma som kunden ser eller via en speciell applikation, en klient. Denna används för
att göra de lite tyngre sakerna till exempel sätta upp helt nya konton och så vidare. Vi
har ett internt nätverk med en filserver också. Detta används för vanliga program som
till exempel Office. Det här nätverket sköter vi själva eftersom det inte är några
kritiska grejjer så vi ser inte någon anledning att ha det utlagt hos någon leverantör.

Hur länge har ni använt er av ASP?

Sedan i juli förra året.

Hur fick ni reda på att möjligheten att använda ASP fanns?

Vi samarbetar med ett företag som använder sig av samma ASP-leverantör. Det var
genom dem vi fann den här möjligheten.

Hur definierar Du begreppet Application Service Provider?

Vissa tycker att det är när jag har något på någon annans dator som jag accessar. Det
skulle man väl egentligen kalla hosting. Men om det skall betraktas som ASP beror ju
på att det finns mervärden än bara burken som står där. Om du till exempel ringer upp
din Internetleverantör och säger att du har problem med din hemsida så säger ju han
bara ”det skiter väl vi i, servern och hårddisken fungerar! Du kommer ju fram”. Men
med ASP däremot är det ju lite så att jag kan säga att ”ja, det funkar inte och varför
gör det inte det?”

När det gäller vad som är ASP eller inte är det svårt att veta vart man ska dra gränsen.
Eftersom vi äger vår programvara skulle vår lösning kanske inte kallas ASP även om
vår leverantör kallar det för det. Om man tänker sig att man köper ett affärssystem på
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avbetalning och låter någon annan hostar det, då är det ju farligt likt ASP. Det är ju
egentligen bara en fråga om hur du paketerar det. Antingen köper du affärssystemet
för 1.5 miljoner nu eller så kan du hyra det för 50.000 i månaden, då är det ju ASP!
Hur det egentligen går till är ju så här; ”ja, det här affärssystemet ska vi ha”. Då köper
man det först och så diskuterar man om man skall ha det på avbetalning eller betala
fullt pris. Sedan kommer frågan vart man ska hosta det. Och så lägger man det hos ett
ASP-företag då är det ju plötsligt någon slags ASP eftersom ASP-företaget står för
hostingen och programvaran och för det gör man delbetalningar. Sen att det inte var
paketerat som ASP från början det är ju en definitionsfråga.

Varför valde ni att anlita en Application Service Provider? Vilka var de faktorer som
låg till grund för ert beslut?

Det är två dimensioner då. Den första och främsta är egentligen att vi är ett litet
företag vi har en vision om mycket kunder, alltså mycket externa anrop. Vi kan inte
ha den kompetensen här. Eftersom vi har ett system från vår ASP-leverantör i botten
betyder det att vi måste ha en person som kan det systemet om vi skulle köra det
själva. I det här finns väldigt mycket stordriftsfördelar. Om någonting går fel då ringer
jag till vår leverantör och då är de fem personer som jobbar med mitt problem.
Chansen att nåt går fel är i och för sig väldigt liten men när det behövs så finns det ett
helt actionteam som tar itu med problemet. Tack var det kan vi göra åtaganden mot
våra kunder, eftersom vi skrivit ett avtal med vår ASP-leverantör som garanterar en
viss tillgänglighet och så vidare. Vi kan ju helt enkelt lova våra kunder att levererar
någonting. Så det är stordriftsfördelarna, att vi kan erbjuda en bättre produkt till våra
kunder.

Det var förstås inte så att vi kände att vi inte kunde klara av att hantera våra egna
saker utan det är ju det att om vi får 1000 anrop i sekunden måste vi kunna garantera
någon form av tillgänglighet och då måste vi ha en person anställd, vi måste ha någon
som kan affärssystemet och så vidare och då finns det naturligtvis fördelar med att ha
det någon annanstans.

Sedan kommer vi in på sak nummer två och det var de initiala kostnaderna. För ett
företag som oss som är riskkapitalfinansierat är det väldigt tryggt att kunna budgetera
en tydlig post varje månad. Det ger bra planeringsmöjligheter. Totalt sett kanske detta
blir dyrare om man ser på några års sikt men om man ser till de initiala kostnaderna,
att köpa upp webbserver och allting, då blir ju hela grundkostnaden för att sätta upp
det här väldigt låg eftersom vi inte behöver köpa detta själva. Hade vi inte anlitat en
ASP-leverantör hade kostanden blivit mycket hög. Det är alltså en väldigt stor post i
vid starten som inte blev aktuell.

Jag sa två punkter, men det här implicerar ju också massa andra saker. Flexibiliteten
förstås. I och med att vi inte har gjort den här stora inverstingen i en viss plattform
kan vi lätt flytta. Skulle vi vilja ha ett helt annat system kan vi bara stoppa det avtal vi
har nu och ta en helt ny lösning, en helt ny arkitektur. Då äger ju inte vi de där stora
dyra servrarna som står hos vår leverantör och vi behöver inte känna att vi har massa
experter som vi måste sparka och anställa nya. Generellt har vi outsourcat ganska
mycket av vår verksamhet, all vår redovisning till exempel. Vi lägger bara alla kvitton
i ett kuvert och skickar iväg till vår redovisningsbyrå. Vi försöker behålla bolagets
kärnkompetens i det vi gör genom att bara göra det vi ska göra. Så även om vi är ett
dataföretag så ser vi egentligen ganska lite av själva datautvecklingen. Vi specificerar
det vi behöver, kundvärdet alltså. Jag arbetar lite närmare utvecklingen, hur det



Bilaga 2 – Intervju Företag 1

4

kommer att se ut i systemet och sedan är det någon annan som tar över
programmeringen. Fler och fler företag kommer bli sådana att man är nischföretag, att
man är en blandning av konsult och kundvärdesspecificerare och så outsourcar man
allting eftersom det finns specialister på allting.

Fanns det andra alternativ istället för att välja ASP?

Att vi valde den här plattformen fanns det naturligtvis skäl till. Vi samarbetar med ett
företag som började ett år tidigare än oss och de hade gjort mycket av tänket med vår
ASP-leverantör. Därför fanns det väldigt mycket synergivinster för oss att använda
just den här ASP-lösningen. Så vi utvärderade inte så mycket eftersom vår
samarbetspartner gjorde väldigt mycket utvärderingar innan de gick in i den
plattformen, vi hakade egentligen bara på kan man säga.

Vilka förväntningar hade ni på ASP-tjänsten?

Vår första förväntning var på produkten och sedan när den skulle användas så var det
tillgängligheten, hur pass snabbt når vi dem? Vi märkte till exempel när vi körde från
utlandet att det gick långsamt och då var det mycket sökande var det gick långsamt.
Det är ju sällan så att det går långsamt i Sverige utan det är ju så att Internet går
långsamt på någon ledning här och var. Förväntningen var egentligen mer på
produkten och det visste vi ungefär vad den kunde göra och inte göra. Så med ASP
var det egentligen att det skulle funka och att det skulle vara uppe och snurra jämt.
Produkten som vi kör är ju egendesignad, den är ju inte köpt. Traditionellt med ASP
är väl att det finns förväntningar på produkten och det visste ju vi redan vad den
kunde göra.

Finns det något övrigt som Du vill tillägga?

Trender vi ser som uppenbarligen kommer att hända. Marknadsplatser med nätverk av
kunder. Logistikföretag är till exempel väldigt öppna för att koppla in att sina tjänster
på andras markandsplatser och sedan låta markandsplatsernas kunder boka transporter
via dem. Samma sak med räkningar och factoring och sånt. Det är inte säkert att alla
marknadsplatser kommer att bygga in sådana tjänster i sina system eftersom det ofta
innebär att man måste ta finansiella risker. Istället finns det företag som har dessa
tjänster kan erbjuda dem genom att koppla ihop sig med marknadsplatserna. Så att
den trenden med ASP, när inte kunden direkt går på ASP-leverantören utan de
befintliga hubbarna går på en ASP leverantör och kopplar på nya tjänster, det kommer
att komma starkt.
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Intervju med respondenten på Företag 2 (2001-04-05)

Nedan följer en utskrift av den intervju som gjordes med respondenten på företag 2.
Vissa omskrivningar av svaren har gjorts för att inte avslöja företagets eller
respondentens identitet.

Vilken är företagets huvudsakliga verksamhet?

Att tillverka biobränsle. Vid tillverkningen får vi också foder men detta ser vi inte
som en biprodukt utan som en huvudprodukt också.

Företaget är en gammal idé som har legat i byrålådan, men jag tror det registrerades
under sitt nuvarande namn 1998. Verksamheten i anläggningen här kom igång med
testkörningar vid årsskiftet. Vi har ännu inte tagit över anläggningen, som började
byggas 1999, eftersom det inte är riktigt klart än. Det skall byggas
utlastningsfunktioner för våra depåer och logistiken och transporter skall fungera med
speciella bilar till de här depåerna. Informationssystem skall kopplas upp för att hålla
reda på utlastningar till olika ställen och så vidare.

Hur många anställda har företaget??

Företaget har 33 anställda uppdelat på tre delar; administration, underhåll och
produktion. På administration är vi 5 st, 7 st på underhåll och 21 på produktion.

Vad har du för befattning?

Jag är ekonomiansvarig, IT-ansvarig och jag skall så småningom bli
kvalitetssystemansvarig.

Hur länge har du arbetat på företaget?

Sedan 1 juli 2000.

Berätta kort om hur ni använder ASP på ert företag

Det som vi kör på servicebyrå just nu är i huvudsak ekonomi och ekonomirelaterade
moduler samt underhåll och underhållsrelaterade moduler i ett affärssystem från vår
ASP-leverantör. För att koppla upp oss mot vår leverantör använder vi en fast
uppkoppling via ett av de stora telefonbolagen. Nästa steg blir att vi skall bygga ihop
vårt produktionssystem med affärssystemet och då kommer vi att skaffa ytterligare
moduler som handlar om distribution, utökat inköp, kontraktshantering och
dokumenthantering. Det är en mängd olika moduler eftersom vi vill ha
realtidsuppdatering av inleveranser och lager. Sedan är det så att våra leverantörer av
råvara inte fakturerar oss utan vi fakturerar åt dem och gör utbetalningar till dem. Vi
har och långa kontrakt, med olika leverantörer som levererar till oss efter en
leveransplan så det är ett avräkningsförfarande där vi registrerar inleveranserna. De
väger in sig och vi identifiera dem och får ett avräkningsunderlag, Sedan ställer vi ut
en leverantörsfaktura åt oss själva så att säga. Men sen samtidigt så förser vi
leverantörerna med information så att de kan kontrollera att det de har registrerat att
de har levererat till oss stämmer. Sen när vi väger in så får vi också automatisk
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uppdatering av råvarulagret. På samma sätt i produktionen så kommer vi att få
realtidsuppdatering på produkter i arbete. Och när det gäller utleveranser så skall vårt
produktionssystem och affärssystemet från vår ASP-leverantör hålla reda på
utleveranser till våra kunder av biobränsle och foder. Så att när det kommer bilar och
hämtar foder här inne då väger de in sig tomma och väger ut sig lastade. Sedan
registreras den här utleveransen i affärssystemet. Och när det gäller bränsle så sker ju
det via distribution från depåer på olika orter i Sverige där varje transaktion
registreras när en bil hämtar. De här transaktionerna skickas sedan till
produktionssystemet och affärssystemet för att ligga till grund för fakturering. Så just
nu håller vi på med att integrera produktionssystemet och affärssystemet.

ASP-leverantören garanterar oss en viss tillgänglighetsgrad per månad. Detta innebär
de garanterar att applikationerna skall vara igång och att vi skall kunna få support. I
det här fallet har vi valt att ha support mellan klockan 7 på morgonen till 6 på kvällen,
fast i allmänhet kan man ringa även efter det för det finns hela tiden folk där. När det
gäller det här med uppgraderingar så tar de ansvar för sin driftsmiljö, operativsystem
och sådana saker som inte har direkt med applikationerna att göra. Det behöver vi inte
bekymra oss någonting om eftersom de sköter det helt och hållet själva. Sen när det
gäller uppgraderingar, buggrättningar och nya releaser utav själva applikationen så
ingår det också.

Applikationerna hyr vi av ASP-leverantören med ett visst antal användarlicenser, vi
äger alltså inte systemet.

Just nu använder vi en klient för att kommunicera med applikationen. Det vill säga vi
startar upp en speciell applikation, ett fönster där applikationen finns. När det gäller
den fortsatta utvecklingen när fas två, integreringen med produktionssystemet, är klar
då kommer vi att även titta på webbgränssnittet, eftersom vi då kommer att bli mer
sårbara för stopp och så.

Det är bara affärssystemet som vi har på ASP. Office har vi lokalt på varje klient och
sedan har vi en NT server i huset som hanterar gemensamma dokument och som även
används för backup. Dessutom ligger uppsamlingen av transaktioner från utlastningen
på den servern idag. Sedan har vi en speciell applikation som körs där så vi kan ta
fram faktureringsunderlag, det är detta som vår ASP-leverantör så småningom skall ta
över. Produktionssystemet körs på plats i verksamheten och är heller ingen ASP-
lösning. Support och underhåll av det systemet köper vi från leverantören.

Hur länge har ni använt er av ASP?

Första delen var ekonomisystemet och det gick i drift 1/12 2000. Så vi gjorde
bokslutet i det. Dessförinnan hade vi ett vanligt affärssystem. Det var nämligen så här
att administrationen fram till och med november sköttes av en av de två delägarna av
anläggningen. Det är två jordbruksorganisationer som äger 50-50. Så att det var deras
administration som skötte ekonomisystemet. Detta konverterades sedan över det till
det system vi har idag.
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Hur fick ni reda på att möjligheten att använda ASP fanns?

Det kan jag inte svara på för det var före min tid men jag vet att man utvärderade tre
stycken affärssystem. Det fanns då med i kravspecifikationen att det skulle vara
servicebyrå. Då föll de andra två för de hade inte det.

Hur definierar du begreppet Application Service Provider?

Funktionen är ju definitivt inget nytt. För förr i tiden så hade man sina hålkort som
man överlämnade till servicebyrån. Det är ju ingen skillnad, det är ju bara
distributionsformen. Man vill ju lösa precis samma problem nu som då att man vill att
någon annan kör, i det här fallet till exempel skapar fakturor eller ge en möjlighet för
oss att skapa fakturor. Skillnaden mot servicebyrå är att nu gör vi jobbet fast vi
använder deras utrustning.

Varför valde ni att anlita en Application Service Provider? Vilka var de faktorer som
låg till grund för ert beslut?

Ett företag startas ju för ett visst syfte, i det här fallet att tillverka och sälja biobränsle.
Det är ju det som motiverar vår existens. Vi har begränsat med resurser, om man tittar
på och delar upp resurser i tid, pengar, anläggningar och såna olika saker. Vi ville
undvika att sprida de här resurserna på sådant som inte har med saken att göra, vi
måste ju ha igång anläggningen, det är vår primära uppgift. Vi ska inte behöva hålla
på med att starta och stoppa servrar, installera nya releaser och hålla på och rätta. Det
finns ju andra som är bättre skickade för det. Vi köper oss allstå fria från det för att
kunna koncentrera oss på det vi är till för. Vi vill inte splittra uppmärksamheten,
vilket är särskilt viktigt när man är ett nystartat företag. Vi måste komma igång med
vår verksamhet, vi har en anläggning som skall driftsättas och ingenting får distrahera
oss.

Grundprincipen var dock när man valde ASP att vi inte skulle ha någon egen IT-
avdelning. Kan vi köpa tjänsterna utifrån, och de uppfyller de kvalitetskrav vi har på
tjänster och produkter, då gör vi det. Nu kommer det här att omvärderas framöver från
tid till tid, för det finns ju någon form av ”break-even” där det kanske är lönsamt att
skaffa egen kompetens. Men som det är nu så är fokus på att få igång produktionen,
det är vårt främsta mål och då vill vi inte distraheras de närmsta åren med andra saker.

Sen finns det också vissa stödfunktioner, till exempel ekonomi och underhåll. Det är
inte primär produktion utan skall stödja produktionspersonalen och anläggningen.
Rent teoretiskt så skulle man kunna köpa sig fri från dessa tjänster, det finns såna som
kan göra det jobbet också. Men här har man gjort bedömningen hittills att det krävs att
dessa funktioner hela tiden finns på plats för att hantera det som har med ekonomi
(betalningar, bokföring, rapporter och så vidare) att göra. Det måste vi ha inom huset.
Men rent teoretiskt så kan man ta bort det också. När det gäller underhåll så har inte vi
ett 100%-igt underhåll av den här anläggningen, utan vår underhållsavdelning har
knutit sig till andra också. Precis som vi gjort med ASP så skaffar de sig den extra
kompetensen utifrån.

En ytterligare orsak till att vi valde ASP är att det är svårt att ekonomisk motivera att
starta en IT avdelning där vi själva skulle sköta applikationen. Det var dock ingen
kostnadsfråga, pengarna fanns om vi hade velat att starta en egen IT-avdelning.
Naturligtvis finns personalfrågan med i bilden också eftersom det här inte är något
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stort företag. Det är inte säkert att vi skulle ha full sysselsättning för en person som
skötte den servern vi behöver för att köra applikationen.

Fanns det andra alternativ till att välja ASP?

Nja, vi utvärderade några olika system och vad systemen kunde, men eftersom det i
vår kravspecifikation fanns att vi ville kunna driftsätta detta på en servicebyrå så föll
de andra alternativen eftersom de inte kunde erbjuda det.

Vilka effekter har ni fått av er ASP-användning?

Jag var lite skeptisk till upplägget från början men det grundar sig mycket på dåliga
erfarenheter från system som jag arbetat med tidigare. Tveksamheten inför ASP-
lösningen handlade om systemet verkligen kunde ge svarstider som är acceptabla och
om leverantören skulle klara sina åtaganden. Det har dock fungerat över förväntan.
Man borde inte bli så överraskad heller för vad är det för skillnad mot att ha det i
huset? Det är ju bara längre sladdar… Men jag är väldigt förvånad över att det är så
driftsäkert som det är.

Vilka för- och nackdelar ser du med ASP?

Vi kan ju aldrig bygga upp någon egen kunskap om att driftsätta sånt här själva. Det
kommer vi ju för evigt att sakna om vi skulle behöva ändra oss framöver, till exempel
om vi skulle komma i ett sånt läge att vi får så stora transaktionshanteringar att det
inte går att klara av det överföringsmässigt. Då ska vi försöka plocka över det själv
och då har vi ju en stor kunskapslucka. Jag kan dock inte se att de skulle behöva
uppstå. Dessutom är ju vår lösning är än så länge inte unik när det gäller anpassningar
så teoretiskt sett skulle vi kunna köra den på vilken servicebyrå som helst.

En annan sak, en fördel då, är att vi får tillgång till kompetent personal hela tiden. Om
man har frågor om något inte fungerar så finns det alltid någon att fråga. Det får man
naturligtvis betala för också. Men vi skulle inte kunna hålla den kompetensen om vi
driftsatte det själva.

Om det gäller säkerhet så, eftersom vi har en fast lina till vår ASP-leverantör, anser vi
att riskerna med detta är näst intill obefintliga. Vi anser att det förmodligen varit ett
större säkerhetshål om vi skulle ha kört det på egen servern här, eftersom vi har
Internet och modemuppkopplingar mot servern och så. Som det är nu så är det helt
avskilt från den biten. Det körs ju på en egen server dessutom, ja vi kanske delar den
men någon annan.

Vilka förväntningar hade ni på ASP-tjänsten?

Vi hade nog inte några, inte mer än det jag nämnde att jag var skeptisk. Visst trodde
jag att det skulle fungera men jag trodde att det skulle vara mer driftstörningar än det
är. Våra förväntningar återspeglas ju egentligen i det avtalet vi satte upp med
leverantören. Framförallt öppethållandetider, support och så. Jag vet inte om de
förväntningarna var låga eller höga.
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Anser ni att ASP-lösningen motsvarar era förväntningar?

Ja, med råge.

Finns det något övrigt som du vill tillägga?

Nej, inte mer än att vår servicebyrå kommer att sättas på prov nu framöver när vi
bygger ihop systemen. Det är ju både en trygghet att man har bra erfarenheter hittills,
men det är även en otrygghet för man vet inte riktigt var som händer nu när
tillgänglighetskraven ökar. Vi kommer ha en mängd med transaktioner som kommer
att skickas med automatik. Produktionssystemet kommer fortfarande att driftas här
men det kommer att vara underordnat vår ASP-leverantör. Produktionssystemet
kommer att ta fram alla data men de kommer att prissättas i affärssystemet hos ASP-
leverantören. Alla data kommer att förvaras i affärssystemet och då skall
produktionssystemet skicka över information dit och där skall det ske uppdateringar
hela tiden, dygnet runt. Så det skall bli väldigt intressant att se om det fungerar. Om
man tittar på den fortsatta planen så är det som är det mest känsligt underlag för
fakturering och kvalitetsinformation till kunderna om produkten. Att vi skall kunna
förse våra kunder dels med en riktig faktura med ett klart underlag till den och att
kunderna får de kvalitetskontroller som vi gör presenterat på det sättet de vill ha dem
och att det som står där är tillförlitligt. Det är såna saker som kommer ställa höga krav
på vår ASP-leverantör. Ja, först och främst applikationen men också att leverantören
kan ta emot alla transaktioner och att de kan verifiera att de inte tappar någonting på
vägen.
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Intervju med respondenten på Företag 3 (2001-04-09)

Nedan följer en utskrift av den intervju som gjordes med respondenten på företag 3.
Vissa omskrivningar av svaren har gjorts för att inte avslöja företagets eller
respondentens identitet.

Vilken är företagets huvudsakliga verksamhet

Företaget grundades 1973 arbetar med städ- och hygienkem, det vill säga lokalvård,
golvvård och så vidare. 1993 slöts ett avtal med en stor golvleverantör vilket gjorde
att företaget som tidigare endast haft en lokal marknad i länet också började bli
rikstäckande. Därefter har sedan utvecklingen gått fort och idag är vi etablerade även i
Norden. Förutom golvvård har vi också en pulversida, det vill säga tvättmedel,
diskmedel och så vidare samt städtillbehörssidan, med moppgarn och stativ med
mera. Vi har tillverkning på tre orter uppdelat på de tre områdena flytande, pulver
samt städtillbehör. Det som vi inte tillverkar själva köps in. Vi har säljkontor på fyra
orter i Sverige och en i Norge.

Hur många anställda är ni på företaget?

Nu är vi 30 anställda ungefär.

Vad har du för befattning?

Jag är e-handelschef och sysslar med alla kontakter på den elektroniska sidan. Vi är
en grupp av fyra personer i min arbetsgrupp.

Hur länge har du arbetat på företaget?

Två och ett halvt år.

Berätta kort hur ni använder ASP på ert företag.

Vi har ett affärssystem som tillverkas av vår ASP-leverantör. Det är en ren ASP-
lösning vilket innebär att vi bara behöver ha tillgång till en Internetanslutning och en
dator och sedan kan vi var som helst i värden nå vårt system. Det som omfattas av
ASP-lösningen är all programvara runt affärssystemet, med affärssystemet menar jag
det klassiska ekonomisystemet, hur vi får in orderna från fältet, hur vi distribuerar det,
hur vi sköter vår logistik kring det samt hela betalningsfunktionen. Office-paketet och
liknande lösningar ingår inte i ASP-lösningen. Det är det som tillhör affärssystemet,
information och sånt till produktionen och så vidare, allt det är ASP. Det andra är
klassiska programvaror kan man säga och för det har vi ett lokalt nätverk som vi
underhåller själva. I ASP-tjänsten ingår allt, licenser, support och underhåll vilket vi
betalar en månadskostnad för. Som jag sa tidigare så sker all kommunikation via
Internet vi har alltså ingen dedikerad lina till leverantören. För att kommunicera med
applikationen använder vi våra vanliga PC med webbläsare, ett webbgränssnitt alltså.
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Hur länge har ni använt er av ASP? Har ni haft någon annan lösning innan?

Vi startade detta på allvar i augusti 1999. Innan hade vi ett ekonomisystem fast på vårt
egna nätverk.

Hur fick ni reda på att möjligheten att använda ASP fanns?

Det var inget vi aktivt sökte. Vi tittade på alla varianter när vi arbetade med att
upphandla ett nytt affärssystem och då fanns detta som ett av alternativen.

Hur definierar du begreppet Application Service Provider?

För mej innebär ASP att vi når en programvara via Internet. Programvaran finns inte
aktivt i våra servrar. Vid en ASP-lösning är det någon annan som äger lösningen och
du använder den genom att nå den på något annat sätt, till exempel via nätet. Internet
är naturligast för mej eftersom vi jobbar med det.

Varför valde ni att anlita en Application Service Provider? Vilka faktorer som låg till
grund för ert beslut?

Från början var det så att företaget var i en stor expansionsfas. I samband med detta
kom vi in på det här med e-handel vilket gjorde att vi behövde ha en annan typ av
ekonomisystem och när vi tittade över det så kom vi fram till att ASP var en bra
lösning för oss.

Den första aspekten när vi sökte ett system var att vi skulle underlätta att skapa mer
affärer för oss. Eftersom vi har mycket folk utanför kontoret dagligen är vår
organisation väldigt viktig och då passade en ASP-lösning väldigt smart in. Jag själv
är en person som alltid är ute på fältet och pratar med kunder och hur vi skall lägga
upp e-handelslösningar med dem. Då kan jag var som helst i världen, bara jag har
tillgång till en dator, komma in i vårt system och visa upplägg och så vidare. Man kan
säga att vår företagsstruktur var en bidragande orsak till att ASP passade oss bra. Vår
organisation var som gjord för ASP-lösning eftersom vi är folk som rör oss hela tiden.
Det är väl den största orsaken. Vår företagsstruktur kräver tillgänglighet.

En annan aspekt var att vi ville inte ha någon renodlad dataavdelning utan bara ha e-
handelsfolk eftersom vi gillar att göra affärer och ingenting annat. Vi kallar vår ASP-
leverantör för vår lilla dataavdelning. Vi har också ett ganska gott inflytande på dem
eftersom jag personligen sitter med i deras utvecklingsgrupp vilket gör att vi ändå kan
påverka dem. Anledningen till att vi inte ville ha någon IT-avdelning var bland annat
att vi tyckte att vi var för små för att ha det. Jag var IT-chef när jag började men man
sökte inte en IT-chef i bemärkelsen att vara duktig tekniker utan en IT-chef som
kunde vara affärsutvecklande. Sedan bytte man titel och kallade det e-handelschef
istället eftersom det var affärer vi skulle syssla med. Vi är ju ett säljbolag, alltså ska vi
vara duktiga på att sälja och marknadsföra oss. Vi vill vara i vår kärnverksamhet. Det
betyder att vi producerar en viss typ av varor och köper resten via ett
underleverantörsnät. Sedan är vi duktiga på att sälja ut det på marknaden. Det är vad
vi ska göra. Det är vår affärsidé och då vill vi inte ha massa extra tunga administrativa
kostnader vilket betyder att vi till exempel inte ville bygga upp någon IT-avdelning.
De människor som är duktiga på e-sidan hos oss skall vara duktiga affärsmän också.
Självklart är det också så att vi är för små för att kunna ha en renodlad IT-avdelning.
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Vi kan också frisläppa oss säkerhetsaspekter och så vidare eftersom vi låter någon
annan ta hand om allting. Vi kan bara ringa dem om vi behöver hjälp. Vi ser en helt
annan typ av supportverksamhet. Om vi till exempel skulle få något fel i systemet så
ser de ju det hos sig också eftersom de har ju servern där. Det är ju aldrig 100% säkert
om man släpper ut någonting i ett nät så visst fanns det betänkligheter kring detta,
men vi har ett avtal där vår leverantör har ansvaret om någonting händer med vår
säkerhet. De är duktiga på säkerhet och kan detta bättre än oss. Är skadan skedd så
finns det förstås inte mycket att göra men vi får i alla fall betalt för det. I slutändan
handlade det mycket om relationer och vår ASP-leverantör visade en väldigt god
vilja.

Fanns det andra alternativ i stället för att välja ASP?

Vi hade några fasta alternativ som vi utvärderade men det lutade hela tiden åt detta
eftersom det här är en bra och relativt billig lösning, också att implementera. Plus
organisationens struktur. Återigen, vi är en liten organisation med ganska mäktiga
samarbetspartners. Men vi är en väldigt duktig försäljningsorganisation i hela bolaget
egentligen.

Men jag vill också betona att vi ansåg att systemet i sig var överlägset de andra e-
handelssystemen vi tittade på i den prisklassen. Programvaran var väldigt billig i
förhållande till de andra vi tittade på. Man måste ju väga kostnad mot den affärsnytta
man får. Hade det varit så att vi hittat ett annat system som var bättre prismässigt men
varit en fast applikation så vet jag inte hur vi hade valt. Det är en svår balansgång,
men med den här lösningen fick vi istället med ett antal ytterligare argument för en
ASP-lösning. Återigen var det som vägde tyngst det här med vår företagsstruktur, vår
organisation. Vi är inte på plats utan är ett flexibelt företag.

Vilka effekter har ni fått av er ASP-användning?

Den största fördelen som jag ser det är tillgängligheten. Vi kunde väl tycka emellanåt
att det kunde upplevas som trögt, men det beror ju på vilken uppkoppling du har mot
nätet. Från början hade vi ISDN-anslutning mot kontoret, vilket kunde upplevas som
trögt vissa stunder och det var inte positivt. Men en fast lina löste detta. Jag tror att
ska man köra en ASP-lösning via nät så skall man nog ha en fast lina och tillräcklig
bandbredd, för det får ju inte kännas långsammare än att jobba mot en vanligt lösning.
Det var också en betänklighet, för signalen ska ju gå någon annanstans och komma
tillbaka. Det är ju en skillnad mot när man jobbar direkt mot systemet. Men
tillgängligheten ser vi positivt på, vi har haft väldigt få och korta driftstopp.

Vilka för- och nackdelar ser du med ASP?

Tillgängligheten och bekvämligheten skulle jag vilja säga, och att vi har allting
supportmässigt. Vi kan ringa upp våran så kallade IT-avdelning, programutvecklare
och så vidare. Vi har hela tiden kontakt med dem. Det är en fördel, som jag ser det.
Dessutom passar det här med ASP-lösningar för oss eftersom att vi är ett ganska litet
företag med personal som rör sig över stora delar av norden mest hela tiden. Och då
kan vi, bara vi är tillgängliga vid en dator, komma in i vårt system och titta på saker
och ting som har hänt under dagen. Nackdelar, skulle kunna vara tröghet innan man
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hittar rätt uppkoppling mot nätet. Säkerhetsaspekten blir ju en nackdel eftersom det
inte blir lika säkert som att ha en fast anslutning.

Vilka förväntningar hade ni på ASP-tjänsten?

Vi hade faktiskt inga eftersom jag själv aldrig har jobbat med ASP-lösningar tidigare.
Jag tyckte att det verkade vettigt utefter de kriterier som vi har pratat om tidigare och
jag är positivt överraskad kan man säga. Det krävs förstås lite mer verktyg
runtomkring, till exempel fast lina för vår del. Då gjorde det att vi tyckte det var vasst,
för då märker vi ingen skillnad mot en lokal lösning. Nu menar jag på kontoret. Vi är
på väg in i ett mobilsamhälle. Jag har mobiltelefon och bärbar dator med mig överallt
vilket är det enda som krävs för att jag skall ta mig in i systemet. Det är en fördel.
Men då har man ju i och för sig inte fasta linor med sig på alla ställen. Eftersom alla
våra säljkontor är uppkopplade mot samma server kan jag gå in på vilket av våra
kontor som helst och koppla upp mig där.

Finns det något övrigt som du vill tillägga?

För vår del så är en ASP-lösning alldeles ypperlig, det vill säga företag i den här
storleken med antal anställda och så vidare. Jag jobbar själv som projektledare i en
stor koncern där vi skall införa ett helt nytt ER-system och ett helt nytt affärssystem
också och där kommer ASP inte att bli aktuellt på något sätt. Jag tror att i stora
organisationer är ASP helt förkastligt. Det låter ju hemskt. Men för vår del så, med
den här typen av organisationer, passar det bra. Jag tror att det mycket är
organisationen som styr om en ASP lösning är framtiden eller inte. Så jag ser ASP
som en möjlighet i framförallt små och medelstora företag. Jag har väldigt svårt att se
det i stora organisationer eftersom det skulle bli för trögt. Det är för mycket signaler
som krockar, för stora transaktionsmängder och de förväntningarna svarar inte ASP-
leverantörerna upp till.


